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Høring – NOU 2006:6 – Når sikkerheten er viktigst 
Det vises til brev av 26.06.2006 angående høring – NOU 2006:6 Når sikkerheten er 
viktigst. Kultur- og kirkedepartementet har fått forlenget svarfrist til 13.11.2006 (jf tlf. 
30.10.med Laila Berge). 

Kultur- og kirkedepartementet har kommentarer knyttet til Norsk rikskringkasting,  
Den norske kirke og offentlige arkiver. 
 
Norsk rikskringkasting: 
NRKs ansvar i forhold til beredskap, særlig i forhold til varsling av befolkningen er 
omtalt i kap. 11 side 152-153, og oppsummert i sammendraget i kap. 1. Bruken av NRK 
til å varsle befolkningen er hjemlet i Kringkastingsloven, og er videre regulert i 
Forskrift om virksomheten i Norsk rikskringkasting under beredskap og krig. Gjennom 
forskrift og avtaler mellom SMK og NRK er NRK også pålagt ansvar knyttet til 
Regjeringens Presse- og informasjonstjeneste (RPI).  
 
Utvalget har følgende anbefalinger vedrørende NRK (side 27):  
1. ”At avtaler og innretting tilpasses dagens sikkerhets- og beredskapsmessige 

utfordringer. Utvalget anbefaler i den sammenheng at rollene til SMK, KKD, JD og 
andre myndigheter ses i sammenheng og revideres”.  

KKD støtter utvalgets anbefaling om at dette arbeidet bør prioriteres. 

2. ”Utvalget anbefaler at KKDs midler avsatt til informasjonsberedskap til 
mediebedrifter gjennomgås for på mest mulig effektiv måte å styrke 
beredskapsinnsatsen hos mediene”. 



KKD har intet å bemerke til punkt 2. Midlene til informasjonsberedskap er fra og 
med 2007 foreslått kanalisert til TV2, samtidig som NRK er pålagt å dekke disse 
oppgavene innenfor sitt ordinære budsjett. Det forutsetter fortsatt en samordnet 
innsats fra de to allmennkringkasterne.     
 

3. ”Utvalget anbefaler at FM-sendenettet kun kan slukkes når et nytt digitalt bakkenett 
for radio har en like god dekning som dagens sendenett. Det må være klart at 
varslingsfunksjonen som er tillagt NRK P1 videreføres i DAB nettet”.  

NRKs varslingsansvar (pkt. 3) er hjemlet i Kringkastingsloven. KKD viser til at det 
ikke er tatt noen beslutning om avvikling av FM-nettet eller overgang til DAB. 
Videre er KKD enig i at den beredskapsmessige dekningen i radio ikke må svekkes 
som følge av en overgang til digital radio. Vi har ellers intet å bemerke til utvalgets 
vurderinger knyttet til dette punktet.  
 

Den norske kirke: 
Organiseringen av nød- og redningstjenestene er omtalt under punkt 11.5.2 i 
utredningen, og Den norske kirke er nevnt som del av redningsledelsen ved de lokale 
redningssentraler (LRS). KKD har ingen merknader knyttet til utvalgets vurderinger og 
anbefalinger under dette punktet. 
 
Når det gjelder utvalgets anbefalinger pkt. 1.2.7.6.5 Forslag knyttet til 
kriseledelsesapparatet, gjør KKD oppmerksom på at Kirkerådets beredskapsplaner for 
Den norske kirke legger opp til kontakt mellom Kirkerådet, biskopene og Kultur- og 
kirkedepartementet for å sikre nødvendig informasjon for samordning av kirkelig 
tjeneste med den øvrige krisehåndtering. Behovet ble avdekket under håndteringen av 
krisen i forbindelse med Tsunamien i Sør-Asia.  
 
Offentlige arkiver:  
NOU 2006:6 omhandler beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske 
samfunnsfunksjoner. Utvalget har lagt til grunn en definisjon av kritisk infrastruktur 
som i hovedsak dekker anlegg og systemer som er helt nødvendige for å opprettholde 
samfunnets kritiske funksjoner, som igjen dekker samfunnets grunnleggende behov. 
Listen over hva som regnes som kritisk infrastrukturer er gjort forholdsvis kort, og 
listen over kritiske samfunnsfunksjoner tilsvarende kort, jf. tabell 1.1, s. 16. Det kan 
synes som om tidsperspektivet med hensyn til kritisk situasjon har vært relativt 
avgrenset. 
 
KKD har i utgangspunktet ingen merknader til utvalgets vurderinger ut fra det nivå 
man i utredningen har valgt å legge seg på i forhold hva som skal anses som kritiske 
funksjoner. Men når det gjelder offentlige arkiver vil KKD bemerke at sikring av 
informasjon i offentlige organer i et ikke altfor langt perspektiv også kan være av kritisk 
betydning. Dette er for så vidt berørt i utvalgets omtale av helse-, sosial- og 
trygdetjenester, se f.eks. innstillingen s. 142. Men det er mange andre offentlige 
organer som både yter tjenester og fatter vedtak som er viktige for den enkelte borger. 
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Disse funksjonene er i stor grad bygget på at man har tilgjengelig nødvendig 
informasjon. Av den grunn må det sees som et viktig bidrag til trygghetsfølelsen i 
befolkningen at slike samfunnsfunksjoner kan opprettholdes.  
 
Utvalget er opptatt av at elektronisk kommunikasjon i dag er en svært kritisk 
samfunnsfunksjon. Kommunikasjon mellom den enkelte borger og offentlige organer 
foregår i økende utstrekning elektronisk, og informasjonen lagres elektronisk hos de 
offentlige organene. Slike systemer er mye mer sårbare enn de papirarkiver man hittil 
har vært vant til å forholde seg til. Det er derfor viktig av man i krisesituasjoner er seg 
bevisst viktigheten av og behovet for sikring av de offentlige organenes samlede 
informasjon. 
 
Kultur- og kirkedepartementet har for øvrig ingen kommentarer til høring av NOU 
2006:6 – Når sikkerheten er viktigst. 
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