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Til Fylkesmann, Fylkesordførar og Sogn regionråd.

Tilrådingsbrevet og rapporten "Framtidas sivilforsvar" er no ferdig og overlevert Justis- og
beredskapsdepartementet.
Sjølv om rapporten no er offentleg, er distribuert og ligg ute på enkelte medier så vel eg likevel å
sende den over på e-post. Legg og ved eit kort samandrag/talepunkt frå DSB til distrikta.

Det viktige arbeidet med å fortsatt ha ein god lokal beredskap og eit nært kompetent og godt
utrusta sivilforsvar er no over i neste fase. Vi skal vera der som forsterkingsressurs i det daglege,
men ikkje minst og kanskje det viktigaste er at vi skal vera der når alt anna bryt saman i
katastrofe, terror og krig. Sivilforsvaret er ein viktig del av nasjonen sitt totalforsvar.

Takk til alle for verdfulle innspel til høyringa.

Håpar de fortsatt vil bidra regionalt inn mot bestemmande myndigheiter for å få det beste ut av
vår heilt nødvendige omorganisering og oppgradering.

Vedlegg:
-          Rapport, Framtidas sivilforsvar.
-          Samandrag/talepunkt frå DSB til distriktssjefane

Ha ei fin advents- og juletid.
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Framtidens Sivilforsvar 

DSBs anbefaling til ny organisering og sivile beskyttelsestiltak 



BAKGRUNN

DSB har 1. desember 2017 på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet levert en anbefaling etter høringsrunden av Konseptutredningen Sivilforsvaret 2016.


I anbefalingen gis et sammendrag av høringsinnspill og anbefaling for framtidens sivilforsvar og sivile beskyttelsestiltak.



Anbefalingen fra DSB i "Konseptutredning Sivilforsvaret" står fast, men med viktige presiseringer, justeringer og tillegg: 



For framtidens Sivilforsvar 

anbefaler DSB at det regionale nivå styrkes ved å etablere større distrikt, og at dagens styrke på 8 000 beholdes. 



Videre anbefales det å gå bort fra kaserneringsmodellen, men forslaget om tre måneders grunnutdanning opprettholdes. 



Sivilforsvarets operative konsept må revideres og spisses, og det må legge til rette for at nasjonale innsatsavdelinger gjøres tilgjengelig for internasjonal innsats.



Avdelingstyper og plassering må gjennomgås med sikte på å få en økt differensiering av kapasitet tilpasset det lokale trusselbildet. Begrepet "Fredsinnsatsgruppe" avvikles. 



For å vedlikeholde og utvikle lokal forankring, anbefales det at lokale, tjenestepliktige avdelingsledere gis økt kompetanse, ansvar og myndighet. 



Sivilforsvaret skal fortsatt være en del av DSB, men ved krig må kritiske støttefunksjoner overføres fra DSB sentralt til Sivilforsvaret.



Det anbefales å opprette et eget budsjettkapittel for etaten som sådan samt egne budsjettposter for henholdsvis investeringer og innsatser.  



Framtidens Sivilforsvar krever vesentlige og nødvendige investeringer for å oppnå den nødvendige styrkingen og innretningen for etaten. Justeringene i anbefalingen gir imidlertid totalt sett noe lavere kostnader enn hva anbefalingen i Konseptutredningen la opp til.

For sivile beskyttelsestiltak 

anbefaler DSB et sonekonsept omkring definerte nøkkelmål og strategisk viktige områder. 



Tyfonanleggene anbefales bygget ut tilpasset bosetning og risiko, i kombinasjon med en nasjonal løsning for utsendelse av SMS. 



En tverrsektoriell arbeidsgruppe skal gjennomgå den sivile delen av luftvarslingskjeden.



Sivilforsvaret dimensjoneres og utvikler planverk for å ivareta evakuering med bistand fra politiet og kommunene. 



DSB anbefaler at de eksisterende tilfluktsrom rustes opp, sammen med et styrket tilsyn og at nybygging dreies fra store offentlige rom mot dekningsrom der befolkningen bor/jobber. 



Det utarbeides råd til befolkningen om egenbeskyttelsestiltak i samråd med relevante fagmiljøer og etater.



Hovedbudskap

Anbefaling i Konseptutredningen får støtte

- Høringsinnspillene støtter i overveiende grad beskrivelsen av et Sivilforsvar som blir stadig mer etterspurt 

- Forventning om at Sivilforsvaret har kompetanse og kapasitet til å beskytte sivilbefolkningen i kriser og krig.

- Det trengs et omfattende kompetanseløft blant ansatte og tjenestepliktige for å utøve dagens og fremtidens oppgaver



Behov for et kompetent og robust Sivilforsvar i en verden i endring 
- Klima, migrasjon, sikkerhetspolitiske spenninger og pandemier vil utfordre oss

- Beskyttelse av befolkningen er vårt primære mandat

- Utvide grunnutdanning fra 3 uker til 3 måneder

- Breddekompetanse, volum og utholdenhet er kritiske suksessfaktorer 





DSB ønsker å styrke det regionale nivå og ivareta lokal tilstedeværelse

- Det regionale nivå styrkes gjennom sterkere distrikt med grenser samordnet Fylkesmannen

- Innsatsavdelinger over hele landet med lokalkunnskap og tilgjengelighet





Vi må ha fokus på sivile beskyttelsestiltak i en ny tid

· Eksisterende tilfluktsrom vedlikeholdes

· Dekningsrom i umiddelbar nærhet fremfor forflytning til tilfluktsrom

· Tyfonvarslingen utbygges i utsatte områder og suppleres med sms varsling

· Evakuering av store masser må planlegges for

· Viktig med god informasjon til befolkningen om egenbeskyttelsestiltak  
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FORORD 
«Konseptutredning Sivilforsvaret» ble lagt 
fram i 2016 etter oppdrag fra Justis- og 
beredskapsdepartementet. 


I presiseringsbrev av 10. juli 2017 ba Justis- og 
beredskapsdepartementet om at «DSB innen  
1. desember 2017 sammenstiller høringsuttalelser i 
forbindelse med «Konseptutredning Sivilforsvaret» 
og oversender en tilrådning til JD. Departementet 
legger til grunn at DSB også gjør nærmere 
vurderinger av aktuelle sivile beskyttelsestiltak 
som en del av dette arbeidet, herunder en vurdering 
av samfunnsøkonomiske konsekvenser. DSB må 
også vurdere eventuelle andre innspill på mulige 
endringer av Sivilforsvaret enn de som er skissert 
av DSB, og som fremkommer i forbindelse med 
høringsuttalelser». Denne rapporten er DSBs svar  
på dette oppdraget. 
 


 
 
 
Rapporten er todelt: 


• Del 1, om høringsinnspillene og framtidens 
sivilforsvar med DSBs anbefalinger.


• Del 2, om sivile beskyttelsestiltak tilpasset det nye 
utfordringsbildet med DSBs anbefalinger. 


I Del 1 beskrives modellene framlagt i 
Konseptutredningen, en oppsummering 
av høringsinnspillene, endringer etter 
Konseptutredningen og en anbefaling for framtidens 
Sivilforsvar.


Del 2 beskriver dagens sivile beskyttelsestiltak, 
framtidens behov og anbefalinger for framtidens 
beskyttelsestiltak. En mer detaljert statusbeskrivelse 
for arbeidet med sivile beskyttelsestiltak er beskrevet 
i en egen rapport (unntatt offentlighet), og er tatt inn 
som et vedlegg i denne rapporten.


Til slutt gis en gjennomgang av de 
økonomisk/administrative konsekvenser og 
samfunnsøkonomiske betraktninger. 


FO RO R D







(Foto: Haga foto)
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SA m m e N D R Ag


Høringsinnspillene til konseptutredningen
Innspillene fra over 170 respondenter viser at 
både situasjonsbeskrivelsen og anbefalingen i 
konseptutredningen fra 2016 får tilslutning. 


Respondentene bekrefter og forsterker beskrivelsen 
av at Sivilforsvarets samfunnsrelevans er stor, og 
forventes å øke i framtiden. 


En stor andel respondenter peker på viktigheten av å 
ha kapasitet til å beskytte befolkningen. 


Konseptutredningens forslag om å harmonisere 
Sivilforsvarets distriktsgrenser med de nye 
regiongrensene får støtte, samtidig som det 
understrekes viktigheten av å beholde den lokale 
forankringen ved endring av distriktstrukturen.


Kritikken til det foreslåtte konsept ligger primært i 
konseptutredningens forslag om å redusere styrken 
fra 8 000 til 6 700.


DSBs anbefaling til framtidens sivilforsvar
Anbefalingen i konseptutredningen står i hovedtrekk 
fast, men med noen viktige presiseringer, justeringer 
og tillegg.


Det må i større grad legges til grunn at Sivilforsvaret 
er en statlig, folkerettslig beskyttet etat med primær-
oppgave å planlegge og iverksette tiltak for å beskytte 
sivilbefolkningen, miljø og materielle verdier. 


DSB anbefaler at det regionale nivå styrkes ved  
å etablere større distrikt med sammenfallende 
grenser med Fylkesmannen, og flytting av oppgaver 
fra nasjonalt til regionalt nivå.


DSB anbefaler at dagens styrke på 8 000 personell 
beholdes. Behov for eventuell økning av styrken 
vurderes gjennom det videre arbeidet med total- 
forsvaret og sivile beskyttelsestiltak. 


Basert på en total kost/nytte-vurdering, og 
i lys av høringsinnspillene, anbefaler DSB å 
forlate kaserneringsmodellen som ble foreslått i 
Konseptutredningen.


DSB anbefaler å opprette eget budsjettkapittel for 
Sivilforsvaret, og etablere egne budsjettposter for 
investeringer og innsatser. 


For å oppnå nødvendig styrking og innretning 
kreves vesentlige og nødvendige investeringer for 
framtidens Sivilforsvar. Tilrådningen gir likevel 
totalt sett lavere kostnader enn anbefalingen i 
Konseptutredningen. 


DSBs anbefaling om framtidens sivile 
beskyttelsestiltak
DSB anbefaler at beskyttelsestiltakene for sivil- 
befolkningen i framtiden tar utgangspunkt i sone-
konsept hvor beskyttelsen konsentreres til soner 
omkring definerte nøkkelmål og strategisk viktige 
områder. 


DSB anbefaler at antall tyfonanlegg i Sivilforsvaret 
bygges ut, og tilpasses nye bosetningsmønster og 
risikoområder. 


DSB anbefaler at dagens varslingsanlegg kombineres 
med en nasjonal mobilbasert løsning for masseutsen-
delse av SMS.   


DSB anbefaler at Sivilforsvaret dimensjoneres og 
utvikler planverk for å ivareta evakuering med 
bistand fra politiet og kommunene.


DSB anbefaler at de eksisterende tilfluktsrom rustes 
opp, og at tilsynet styrkes.


DSB anbefaler at en eventuell nybygging dreies mer 
mot dekningsrom der du bor/jobber enn store offent-
lige rom.


DSB anbefaler at det utarbeides råd til befolkningen 
om egenbeskyttelsestiltak i samråd med relevante 
fagmiljøer og etater. En befolkningskampanje om 
tiltak i fredstid arbeides det med. En informasjons-
strategi mot befolkningen knyttet til egenberedskap 
i sikkerhetspolitisk krise og krig krever en særskilt 
tilnærming.







SA m m e N D R Ag
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OM KONSEPTUTREDNINGEN
Gjennom oppdragsbrev nr. 4/2016 fra Justis- og 
beredskapsdepartementet ble DSB gitt i oppgave 
å gjennomføre en sivilforsvarsstudie. Oppdraget 
ble begrunnet i at samfunnets sårbarhets- og 
beredskapsutfordringer kontinuerlig er i endring. 
Sivilforsvaret har de siste årene hatt flere oppdrag 
som følge av ekstremvær med påfølgende flom, skog-
brann og andre uønskede hendelser. Endringer i den 
sikkerhetspolitiske situasjonen og nye utfordringer 
som følge av migrasjon er eksempler på situasjoner 
som har medført nye oppgaver for Sivilforsvaret. 
Studien, som ble levert justis- og beredskapsminis-
teren 14. juli 2016, i form av en konseptutredning, 
skulle sikre at Norge har et sivilforsvar med den 
innretning, kompetanse, volum og organisering som 
kreves for å møte framtidens behov og utfordringer.


Konseptutredningen beskrev dagens situasjon, kartla 
trender og pekte på behov og utfordringer i møtet 
med framtidens krav til Sivilforsvaret. På bakgrunn 
av dette ble det utarbeidet fire ulike alternativer 
for organisering av Sivilforsvaret. Alternativ 2 ble 
anbefalt av DSB.


Alternativ 0 – Dagens sivilforsvar
Opprettholde dagens løsning, med dagens rammer. 
20 distrikter og 8 000 personell.


Alternativ 1 – Nødvendig styrking 
Opprettholde dagens løsning, men tette gapene i 
dagens oppdragsportefølje innenfor øving, godtgjø-
ring av de tjenestepliktige og materielletterslep. 20 
distrikter og 8 000 personell.


Alternativ 2 – Tilpasset framtidens 
samfunnsbehov (anbefalt modell)
Utvikle dagens sivilforsvar gjennom en vesentlig 
endret utdanningsmodell og etablering av en stående 
beredskap med kasernerte mannskaper, basert  
på Forsvarets modell med førstegangstjeneste  
(6 måneder). Etablere denne ordningen som en  
styrkebrønn for annen tjeneste og tilpasse øving  
og tjenestetid til modellen. 10 distrikter og  
6 700 personell.


 


 


Alternativ 3 - Spisset
Bygge videre på dagens sivilforsvar, men overføre 
ansvaret for spesialistkapasiteter som radiacmåletje-
nesten og de mobile renseenhetene til andre offent-
lige aktører. Dette vil gi et økt handlingsrom for å 
spisse og forsterke rollen som generell forsterknings-
ressurs. 10 distrikter og 8 000 personell. 


OPPSUMMERING HØRINGSINNSPILL
«Konseptutredning Sivilforsvaret» har vært ute 
på seks måneders høring, med frist 9. juni 2017. 
Det kom inn totalt 140 høringssvar som repre-
senterer 170 respondenter. Samtlige hørings-
svar kan leses i sin helhet på Regjeringen.no: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/
horing--konseptutredning-sivilforsvaret/id2523380/.


DSB har mottatt høringssvar fra Politiet (5), 
Brannvesenet (9), Helsevesenet (6), departementene 
(6), fylkesmenn (13), kommunene (72), Kystverket, 
Mattilsynet, Statens strålevern, Kriseutvalget for 
atomberedskap, Nasjonal kommunikasjonsmyn-
dighet, Forsvarets forskningsinstitutt, Statens 
vegvesen, Jernbanedirektoratet, Bane Nor, 
NORSKOG, Kommunesektorens organisasjon, 
Næringslivets hovedorganisasjon, Røde Kors, 
Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum, 
Norske kvinners sanitetsforening, Kvinners frivillig 
beredskap, Delta, Norsk Tjenestemannslag, Norges 
Sivilforsvarsforbund sentralt samt lokalforeninger.  
I tillegg mottok DSB et stort antall svar fra privat- 
personer og tjenestepliktige i Sivilforsvaret.


Majoriteten av respondentene uttrykker støtte 
til det foreslåtte konseptet: «Tilpasset framtidens 
samfunnsbehov». Minoriteten fordeler seg på enten 
å ikke ta stilling til ett av konseptene, eller fremhever 
konseptet «Nødvendig styrking» som det foretrukne.


Respondentene både bekrefter og forsterker beskri-
velsen av at Sivilforsvarets samfunnsrelevans er stor, 
og at denne relevansen forventes å øke i framtiden. 
Det uttrykkes støtte til etatens rolle som forster-
kningsetat og samvirkeaktør. En økt relevans i 
framtiden begrunnes primært i to forhold: økning i 
klimarelaterte hendelser og endringer i den sikker-
hetspolitiske situasjon.



https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--konseptutredning-sivilforsvaret/id2523380/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--konseptutredning-sivilforsvaret/id2523380/





H ø R I N g S I N N S PI LLe N e O g FR A mTI D e N S S IvI LFO R S vA R


13DSB RAPPORT / Framtidens sivilForsvar


Relevante kapasiteter i klimarelaterte hendelser 
er etterspurt og forventet. En stor andel respon-
denter peker på viktigheten av å ha kapasitet til 
å beskytte befolkningen. Her fremheves spesielt 
evnen til å planlegge og gjennomføre evakuering 
av store menneskemasser, yte beskyttelse i form av 
tilfluktsrom eller dekningsrom og en effektiv befolk-
ningsvarsling. Håndtering av CBRNE (kjemiske 
stoffer, biologiske agens, radioaktive stoffer, nukleært 
materiale og eksplosiver) fremheves av flere respon-
denter som en viktig kapasitet for Sivilforsvaret, 
inkludert deteksjon og rensekapasitet.


Konseptutredningens forslag om å harmonisere 
Sivilforsvarets distriktsgrenser med de nye region-
grensene møter støtte, men også politidistriktenes 
grenser nevnes som aktuelle. Flere respondenter, 
spesielt på lokalt nivå, understreker viktigheten av 
å beholde den lokale forankringen ved endring av 
distriktstrukturen.


Volum og utholdenhet framheves som et viktig 
særpreg, og en forutsetning for et relevant sivilfor-
svar. Her ligger gjennomgående også kritikken til det 
foreslåtte konsept. 


Forslaget om å redusere styrken fra 8 000 til 6 700 
møter liten aksept. Enkelte påpeker også at den fore-
slåtte krisereserven1 på 5 000 er underdimensjonert.


Høringssvarene peker på at det er et betydelig økt 
behov for utdanning og øving. Konseptutredningens 
forslag om tre måneders grunnutdanning får god 
støtte, med litt divergerende innspill på en påføl-
gende tre måneders kasernert tjeneste. Denne 
motstanden er dels knyttet til kost/nytte betenke-
ligheter, og at kasernert styrke kun vil finnes på fire 
lokasjoner utover skolen. 


En stor andel av innspillene fra tjenestepliktige og 
fagforeninger understreker viktigheten av å få på 
plass en ny godtgjøringsordning. Flere høringsin-
stanser foreslår at begrep som fredsinnsats unngås, 
og at man synliggjør at Sivilforsvarets kapasiteter 
har et virkeområde i hele krisespekteret, også krig. 
Sambruk av materiell mellom innkjøper og drifter 
(Sivilforsvaret), foreslås som et samfunnsøkono-
misk mulig middel for å heve kvaliteten på enkelte 
kapasiteter.


(Foto: arild Ødegaard)


1Konseptutredning Sivilforsvaret 2016, s.111.
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ENDRINGER ETTER KONSEPTUTREDNINGEN
Sivilforsvaret
Innholdet i høringsinnspillene har gitt tyde-
lige bekreftelser, men også nyanser til 
Konseptutredningens anbefaling.


Det er behov for at Sivilforsvarets rolle som statlig, 
folkerettslig beskyttet etat videreføres og videreutvi-
kles, med primæroppgave å planlegge og iverksette 
tiltak for beskyttelse av sivilbefolkningen, miljø og 
materielle verdier2.


For å kartlegge kompetansenivået hos mannskapene, 
har sivilforsvarsdistriktene i 2017 gjennomført 
en kvalitetskontroll. Foreløpige resultater viser at 
kompetansen fra grunnutdanningen ikke holdes 
tilstrekkelig vedlike gjennom den årlige øvings-
mengden. Kvalitetskontrollen viser også at fem 
av seks testede områder ikke har tilfredsstillende 
kompetanse. 


Arbeidet med sivile beskyttelsestiltak, innspill fra 
en rekke høringssvar og faglige diskusjoner blant 
distriktene har ført til en erkjennelse om at sivil-
forsvarets opprinnelige mandat over tid har blitt 
utvannet. Dette har medført ulike oppfatninger om 
dimensjonering og utvikling av etatens kapasiteter, 
noe uklare grenser mot den frivillige forsterkningen 
og mindre bevisst og ensartet forståelse for etatens 
legitimitet og virkeområde.


I tråd med politiske beslutninger om digitalisering 
har Sivilforsvaret etablert PLIS3, et systemverktøy 
som skal overta for tidligere løsninger i styring og 
forvaltning av Sivilforsvaret4. PLIS vil gi gevinster og 
nye muligheter for blant annet bedre ressursoversikt 
og oppgaveløsning, der Sivilforsvarets gjøremål kan 
utføres mer i sammenheng. 


Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 
2018 lagt inn kompensasjon for tapt inntekt under 
øvelse og innsats. Økt kompensasjon forventes å 
gi god effekt på rekruttering og gi redusert belast-
ning ved pålagt tjeneste, og var en klar tilbakemel-
ding i høringssvarene fra de tjenestepliktige og 
fagforeningene.
 


 


2Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak  
og sivilforsvaret § 4. 
3Sivilforsvarets system for forvaltning av Personell, Logistikk, 
Informasjon og Styring. 
4Konseptutredningen, s. 44, pkt. 5.8.3. 


Sivile beskyttelsestiltak
Arbeidet med totalforsvarskonseptet og hybride 
trusler har forsterket utfordringsbildet som er 
beskrevet i Konseptutredningen. Høringsinnspillene 
viser en forventning om at Sivilforsvaret har 
kompetanse og kapasitet til å ivareta grunnleggende 
beskyttelse av befolkningen i kriser og krig.


Ved NATO-toppmøtet i Warszawa i juli 2016 ble 
det formulert syv grunnleggende forventninger  til 
opprettholdelse av kritiske samfunnsfunksjoner 
i kriser og krig, herunder evnen til å håndtere 
bevegelse av store menneskemengder og til å 
håndtere masseskader. De allierte i NATO har 
ulik tilnærming til beskyttelse av egen befolkning. 
NATO ønsker blant annet å få på plass gode 
varslingssystemer. Systemene skal gi mulighet for å 
varsle raskt, effektivt og riktig. 


Dekningsrom, «shelter in place» brukes 
gjennomgående som et begrep. I disse rommene 
kan man i tidskritiske hendelser søke tilflukt 
i umiddelbare nærhet for økt beskyttelse mot 
farlige stoffer, fallende gjenstander eller trykk. 
Dekningsrom kan være i eget hus, på arbeidsplass, 
skole, offentlige bygg eller i eget kjøretøy.


EU har satt i gang tiltak knyttet til sivilbeskyttelse 
og utvidet vern mot store grenseoverskridende 
trusler. Dette gjøres på bakgrunn av blant annet økt 
migrasjon, mer terror og store skogbranner, og for å 
møte borgernes forventninger. Dette har ført til ny 
tenkning om hva «EU Civil Protection» er og skal 
være i framtiden. Dette prioriteres nå høyt i EU, også 
gjennom det nylig utvidede forsvarssamarbeidet7. 
Befolkningsvarsling er et nasjonalt ansvar, og her 
har nasjonene ulike utfordringer, for eksempel Italia 
med jordskjelvfare på lokalt nivå og Nederland med 
flomfare på nasjonalt nivå. 


Endringer i trusselbildet har tydeliggjort 
Sivilforsvarets primære samfunnsoppdrag som 
folkerettslig beskytter av sivilbefolkningen8, og 
en videreføring og utvikling av fredstidsrollen 
som statens forsterkningsetat. Utøvelse av 
forsterkningsoppgaver og samvirke i fred gir 
betydelige bidrag til å forberede og dyktiggjøre 
Sivilforsvarets oppgaveløsning i krise og krig.
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ANBEFALING – FRAMTIDENS SIVILFORSVAR
Anbefalingen i konseptutredningen står i hovedtrekk 
fast – med følgende presiseringer, justeringer og 
tillegg:


Beskyttelse av sivilbefolkningen
I takt med at totalforsvarskonseptet nå gjennomgås, 
avklares roller og ansvar for ulike aktører i hele spek-
teret fred-krise-krig. Sivilforsvaret har betydelige 
fullmakter og oppgaver i krig, og høringsinnspillene 


bekrefter at samfunnet har forventninger til at 
disse fylles. Samtidig har en nedprioritering av disse 
oppgavene over flere år medført at kompetansen er 
svekket og forutsetningene redusert for å løse disse 
oppgavene.


ANBEFALING 
Sivilforsvarets beskyttelsesrolle må revitaliseres og 
være styrende for dimensjonering og utvikling.


(Foto: arild Ødegaard)


5Konseptrutredning Sivilforsvaret, kapittel 6. 
6https://www.nato.int/docu/review/2016/Also-in-2016/nato-


defence-cyber-resilience/EN/index.htm 
7https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/eus-utenriksmote-i-brussel 


viktig-skritt-mot-pesco-samarbeid/id2578776/ 
8Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 


Sivilforsvaret, §§ 1 og 4.



https://www.nato.int/docu/review/2016/Also-in-2016/nato-defence-cyber-resilience/EN/index.htm

https://www.nato.int/docu/review/2016/Also-in-2016/nato-defence-cyber-resilience/EN/index.htm

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/eus-utenriksmote-i-brussel viktig-skritt-mot-pesco-samarbeid/id2578776/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/eus-utenriksmote-i-brussel viktig-skritt-mot-pesco-samarbeid/id2578776/
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Relevant forsterkning
En videreføring og videreutvikling av 
Sivilforsvaret som en statlig, tverretatlig forsterk-
ning gir god utnyttelse av samfunnets ressurser. 
Forsterkningsrollen er relevant i fred, krise og krig, 
og oppgavene må relateres til beskyttelse av sivilbe-
folkningen og å sikre liv, helse, miljø og store mate-
rielle verdier. For å unngå duplisering av ressurser, 
må Sivilforsvaret som statlig forsterkning ha tydelig 
avgrensing til frivillige forsterkningsressurser. 
Dimensjonering av kompetanse, materiell og øving 
må være klargjort for store og komplekse hendelser, 
men også være i stand til å håndtere mindre 
hendelser tilpasset lokale risikobilder. Forsterkning 
i totalforsvarsrollen åpner for nye oppgaver, og en 
gjennomgang av sivilforsvarets rolle som del av den 
samlede vertslandsstøtten pågår.


ANBEFALING 
Sivilforsvarets operative konsept må revideres og 
spisses inn mot oppgaver som ligger i etatens primær-
rolle, men tilpasset lokale behov og utfordringer. 
Sivilforsvarets bidrag i totalforsvaret og vertslands-
støtte må ha høy prioritet i utviklingen av totalforsvars-
programmet, også slik at det kan øves under Trident 
Juncture 18.


Det internasjonale Sivilforsvaret
Sivilforsvarets bidrag i internasjonale operasjoner 
er i økende grad etterspurt. Sivilforsvaret bør styrke 
sin kompetanse og erfaring ved store hendelser 
gjennom en økt satsing på internasjonale kapasiteter, 
og med større rekruttering fra egne mannskaper og 
ansatte. Relevante, nye innsatselementer som kan 
være aktuelle for internasjonal bistand er flomhånd-
tering og vannrens, kommunikasjon og fasiliteter for 
ledelse på skadested (telt, lys, varme, IKT) og enkelte 
CBRNE-kapasiteter.


ANBEFALING
Sivilforsvaret må legge til rette for at enkelte, nasjo-
nale innsatsavdelinger i større grad gjøres tilgjengelig 
for internasjonal innsats – både i forebyggings- og 
håndteringsrollen.


 
 


Sivilforsvaret og DSB 
DSB er på vegne av Justis- og beredskaps- 
departementet fag-, forvaltnings- og tilsynsorgan 
på samfunnssikkerhetssområdet og etatsleder for 
Sivilforsvaret. Sivilforsvaret har krav på særlig 
beskyttelse i henhold til folkeretten, og i en 
krigssituasjon kan det være nødvendig med et klart 
skille fra DSB for å opprettholde denne beskyttelsen.
 
Operative beslutninger utføres i en ubrutt linje fra 
sjef til sjef på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, 
hvor juridisk ansvar og myndighet er gitt direkte 
i forskrifter eller er delegert i kommandolinjen. 
I forslag til forskrift9 som er under behandling 
er det beskrevet rolle, ansvar og myndighet for 
sjef for Sivilforsvaret samt hvordan ledelse og 
samordning av Sivilforsvarets virksomhet skal 
utøves. Distriktssjefen er tilsvarende ansvarlig for 
Sivilforsvarets virksomhet i sitt sivilforsvarsdistrikt  
i henhold til egen instruks10 under ledelse av sjef  
for Sivilforsvaret.


ANBEFALING
Det må utarbeides en oversikt over kritiske støt-
tefunksjoner som må overføres fra DSB sentralt til 
Sivilforsvaret i en eventuell krigssituasjon.


Budsjettkapittel og egne budsjettposter for 
investeringer og innsatser
Ved en politisk beslutning om omstilling av 
Sivilforsvaret for å møte framtidige behov, vil eget 
budsjettkapittel for etaten kunne styrke oversikt 
og oppfølging av de virkemidler som settes inn. Det 
vil kunne bidra til å synliggjøre i sterkere grad hva 
Sivilforsvaret koster det norske samfunnet. Et eget 
budsjettkapittel gir grunnlag for god styring og oppføl-
ging på bevilgninger gitt til omstilling av Sivilforsvaret. 
Det kan argumenteres med at DSB som direktorat vil 
kunne miste noe av fleksibiliteten i bevilgningen når 
en større del bindes til ett ansvarsområde. Utfra et 
helhetsperspektiv vurderes det likevel som overveiende 
positivt å skille ut Sivilforsvaret på et eget budsjett-
kapittel. Samtidig må nødvendige leveranser fra DSB 
synliggjøres og tydeliggjøres.


ANBEFALING 
DSB anbefaler å opprette eget budsjettkapittel for 
Sivilforsvaret og videre å etablere egne budsjettposter 
for henholdsvis investeringer og innsatser.9Forskrift om sivilforsvar mv. (sivilforsvarsforskriften).


10FOR-2004-06-21-921 Instruks for Sivilforsvarets distriktssjefer og om 
inndeling av Sivilforsvarets distrikter. 
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Samordnede grenser og et styrket regionsnivå 
Konseptutredningen anbefaler samordnede grenser 
mellom Fylkesmann og Sivilforsvaret11.  Flere hørings-
innspill peker på at Sivilforsvaret bør samordne sine 
grenser med Politidistriktenes. DSB vurderer at oppga-
veporteføljen i fred, krise, krig og sammenfallende 
samarbeidsaktører tilsier at anbefalingen om samord-
ning med FM blir stående.


Færre og mer ressurssterke distrikt og 
kompetansesenteret vil kunne overta oppgaver 
som i dag utføres på sentralt nivå. Myndighet må 
følge med oppgavene, og aktuelle oppgaver kan 
fordeles på utvalgte og/eller samtlige distrikt eller 
kompetansesenteret. Oppgaver knyttet til rekruttering, 
forvaltning og kompetanse er identifisert som aktuelle 
for flytting fra sentralt til regionalt nivå.


ANBEFALING
Sivilforsvarets regionale nivå tilpasses Fylkesmannens 
grenser, distriktene styrkes og oppgaver gjennomgås 
for flytting fra nasjonalt til regionalt nivå. Ressurser må 
tilsvarende overføres fra nasjonalt til regionalt nivå.


Kompetent tilstedeværelse med lokal forankring
ANBEFALING
For å vedlikeholde og utvikle lokal forankring,  
anbefales det at de lokalt tilstedeværende, tjeneste-
pliktige avdelingsledere gis økt kompetanse, ansvar og 
myndighet for å ivareta Sivilforsvarets rolle i kommu-
nale beredskapsråd og kriseledelse før, under og etter 
en hendelse.


Volum og utholdenhet
Tydelige forventninger om hyppigere behov, lokal 
tilstedeværelse og økt utholdenhet tilsier at den 
anbefalte reduksjon av styrken ikke forfølges. Videre 
konkretisering av sivilbeskyttelsesoppgaver vil gi et 
bedre grunnlag for et eventuelt behov for økning av 
enten fredstidsstyrken eller krisereserven, men dagens 
antall på 8 000 bør ikke reduseres.


ANBEFALING  
Dagens styrke på 8 000 mannskaper beholdes. Behov 
for eventuell økning av styrken vurderes gjennom 
det videre arbeidet med totalforsvaret og sivile 
beskyttelsestiltak.


Avdelingstyper tilpasset omgivelsene
Det nye utfordringsbildet, økt grunnutdanning og 
opplæring muliggjør etablering av spesialiserte kapasi-
teter med lokal tilpasning. Innsats i urbane omgivelser 
bør prioriteres. I en slik sammenheng bør avdelingens 
størrelse vurderes. Betegnelsen Fredsinnsatsgruppe 
foreslås avviklet i flere høringsinnspill.


ANBEFALING
Avdelingstyper (størrelse, kompetanse, utrustning) 
må gjennomgås med sikte på å få en økt differensiering 
av kapasitet tilpasset det lokale trusselbildet. I en slik 
gjennomgang må nye avdelingsbetegnelser utvikles og 
beskrive avdelingens størrelse og kapasitet. Begrepet 
«Fredsinnsatsgruppe» tas bort da det kan indikere 
avdeling kun for fredstidshendelser. Eksternt bør 
avdelinger i innsats omtales som «Sivilforsvaret». Dette 
vil skape en enhetlig profil for Sivilforsvarets innsatser 
uavhengig av hvilke kapasiteter som benyttes.  


Ny vurdering av avdelingenes plassering
Endring i kritisk infrastruktur, risikoområder 
og kommunikasjonslinjer (veiforbindelser) siden 
plassering av lokale innsatsavdelinger i sin tid ble 
bestemt, medfører at det gjøres en full gjennomgang av 
styrkeplassering som både sikrer lokal tilstedeværelse, 
rekrutteringsgrunnlag og responstid tilpasset dagens 
situasjon. 


ANBEFALING
Innsatsavdelingenes plassering må gjennomgås og 
revideres i henhold til ovennevnte kriterier. Dette 
skal sikre at lokal tilstedeværelse styrkes eller 
opprettholdes.


11Konseptutredning Sivilforsvaret, pkt. 9.9.1.
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Kasernering som del av grunnopplæringen 
I konseptutredningens anbefaling er det foreslått 
tre måneders regionalisert kasernering etter 
grunnopplæring. De største fordelene med denne 
løsningen ligger i økt kompetansetilførsel gjennom 
mengdetrening og godt øvet forsterkning til de lokale 
avdelingene. 


Kasernerte mannskaper kan stå i innsats over lengre 
tid uten konsekvenser for andre verv og oppgaver, og 
således være en viktig ressurs i store og langvarige 
hendelser. Modellen med kasernering innebar en 
reduksjon i styrken, noe som møter stor motstand i 
høringsinnspillene. Videre vil en kasernering, selv 
av et forholdsvis lite antall mannskaper, kreve store 
ressurser til forlegning, forpleining, undervisning og 
andre forhold. 


ANBEFALING
Basert på en total kost/nytte-vurdering, og i lys av 
høringsinnspill, anbefales det å forlate den foreslåtte 
kaserneringsmodellen. Vedlikehold av kompetansen og 
behov for ytterligere spesialisering anbefales ivaretatt 
gjennom lokal øving og kurs gjennomført sentralt og/
eller regionalt. Forslaget om tre måneders grunnutdan-
ning opprettholdes.


Evaluering, læring og måling
Evaluering og læring etter øvelser og hendelser bør 
styrkes i tråd med DSBs overordnede arbeide på dette 
området. Dette vil bidra til å øke effektiviteten, samt 
identifisere, dele og implementere beste praksis. Videre 
kan det utgjøre et grunnlag for å utvikle kriterier for å 
definere og måle etatens operative evne. 


ANBEFALING
Kriterier og metodikk for å definere og måle operativ 
evne i Sivilforsvarets staber og innsatsavdelinger må 
utvikles.  


Det digitale Sivilforsvaret
Innføringen av PLIS vil gi bedre virksomhetsstyring 
av Sivilforsvaret, redusere dobbeltarbeid og feilkilder, 
understøtte operativ ledelse og modernisere arbeids-
prosesser. Utvikling av digitale løsninger for både 
operativ, opplæring og administrative formål bør 
utredes og tas i bruk for å møte den tjenestepliktiges 
forventninger til en moderne og effektiv etat. 


ANBEFALING
Innovasjon og utprøving av elektroniske hjelpemidler 
innenfor den operative virksomhet, herunder kommu-
nikasjon og informasjonsdeling mellom nasjonalt-, 
regionalt- og lokalt nivå skal utvikles videre. 
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(Foto: Kim Haugen)
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KAPITTEL


03
Sivil beskyttelse 
tilpasset det nye 
utfordringsbildet
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DAGENS SIVILE BESKYTTELSESTILTAK
Varsling
Politiet har ansvar for og myndighet til å benytte 
sivilforsvarets befolkningsvarslingsanlegg i fredstid. 
Den tekniske utløsningen skjer fra sivilforsvarsdis-
triktene eller politidistriktenes operasjonssentraler. 
Politiet har ansvar for å utforme meldinger til befolk-
ningen via massemedia. Tyfonvarslingsanleggene 
når ca. 50 prosent av befolkningen. Etter stengingen 
av det riksdekkende FM-nettet, har Sivilforsvaret 
gått over til å bruke Nødnett som signalbærer for 
befolkningsvarsling. Regjeringen bevilget i 2016 17,5 
millioner kr til nytt styringssystem for Sivilforsvarets 
varslingsanlegg. 


Sivilforsvaret har sammen med Forsvaret ansvar for 
å utløse varsel om flyalarm under en væpnet konflikt. 
Sivilforsvaret kan utløse tyfonvarslingsanleggene 
fra Luftforsvarets kontroll- og varslingsstasjoner 
ved fare for nært forestående angrep fra luften. 
Ordningen er gammel, og det er behov for å gjen-
nomgå luftvarslingstjenesten grunnet endringer i 
trusselbildet.


Evakuering
Evakuering omhandler flytting av mennesker 
fra et farlig område til et trygt område. I fredstid 
er det politiet som er evakueringsmyndighet. 
Sivilbeskyttelsesloven inneholder to regelsett om 
evakuering av befolkningen:


• Kommunene er pålagt å ha egne evakueringsplaner 
i fred, krise og krig12. Evakueringsplaner må blant 
annet inneholde forberedte tiltak for evakuering, 
innkvartering og forpleining av kommunens 
innbyggere.


• I krig eller når krig truer kan Kongen beslutte 
evakuering av befolkningen13. Evakuering skal 
deretter skje etter pålegg fra Sivilforsvarets 
myndigheter. 


 


 


 


 


12Jf. Sivilbeskyttelseslovens §§ 1 og 15 andre ledd.
13Jf. Sivilbeskyttelseslovens § 17 første ledd.
14Jf. Sivilbeskyttelseslovens § 17 andre ledd.
15Jf.Sivilbeskyttelseslovens § 17 fjerde ledd.
16Lov av 29. juni 1951 nr. 19 om militære rekvisisjoner 
(rekvisisjonsloven).
17Lov av 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile 
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven).
18Lov av 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling 
(strålevernloven).
19Lov av 4. august 1995 nr.53 om politiet (politiloven).


Den enkelte borger kan pålegges å oppholde 
seg på et nærmere angitt sted. Ingen må uten 
samtykke fra Sivilforsvarets myndigheter vende 
tilbake til fraflyttingsområdet14. Bestemmelsene i 
Sivilbeskyttelseslovens § 17 gir Sivilforsvaret anled-
ning til å gjennomføre evakuering ved tvang. Slik 
evakuering bør som hovedregel utføres i samråd med 
politiet15.


Evakuering av sivilbefolkningen kan besluttes av 
både militære og sivile myndigheter. Militær evaku-
ering er hjemlet i loven om militære rekvisisjoner16, 
mens sivil evakuering kan gjennomføres på grunnlag 
av bestemmelser i sivilbeskyttelsesloven17, stråle-
vernloven18 og politiloven19. 


I krigstid er Sivilforsvaret evakueringsmyndighet. 
På bakgrunn av blant annet de omfattende nasjonale, 
regionale og lokale virkningene en beslutning om 
evakuering kan få, er utgangspunktet at Kongen 
treffer den overordnede beslutningen om evakuering.


Tilfluktsrom 
I dag har Norge om lag 600 offentlige tilfluktsrom 
(300 000 plasser) og 19 500 private (2 320 000 
plasser). Forskrift om tilfluktsrom21 fastsetter dimen-
sjonering av tilfluktsrom for kontinuerlig opphold 
i seks timer, og med 72 timer klargjøringstid. Eier 
av tilfluktsrom har ansvar for å oppfylle kravene i 
forskriften. Sivilforsvaret foretar tilstandskontroll 
av tilfluktsrom, og behandler søknader om fritak fra 
gjeldende regelverk. Stortinget innførte i 1998 en 
midlertidig fritaksordning fra byggeplikten. 


Tilfluktsrommene har i dag en deknings-
grad på rundt 50 prosent av befolkningen. 
Tilfluktsromordningen har store mangler, spesielt på 
tre områder: 


• Tilfluktsrommenes mekaniske eller fysiske 
tilstand.


• Planverk for klargjøring og drift.
• Ivaretakelse, vedlikehold og drift i fredstid og 


under beredskap.
 
I behandlingen av st.meld nr 22. (2007—2008) ble 
ikke Sivilforsvaret dimensjonert med mannskaper til 
å forstå drift av offentlige tilfluktsrom. Vedlikeholdet 
av rommene varierer avhengig av eiers bruk.
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FRAMTIDENS BEHOV FOR SIVILE 
BESKYTTELSESTILTAK
De sikkerhetspolitiske utfordringene har endret 
seg betydelig de siste årene. Hybrid krigføring, kort 
varslingstid og manglende respekt for folkeretten 
er eksempler på forhold som påvirker innretningen 
av sivile beskyttelsestiltak. Endringene med nye 
hybride utfordringer øker behovet for varsling 
og korrekt informasjon fra myndighetene. Hva 
samfunnet skal beskytte seg mot i en digitalisert 
verden er også avgjørende i vurderingen av de sivile 
beskyttelsestiltak. DSB mener det bør videreutvikles 
beskyttelsestiltak som i størst mulig grad dekker hele 
krisespekteret, uansett utløsende årsak.


FNs klimarapport22 beskriver en utvikling med mer, 
og kraftigere, ekstremvær. Denne utviklingen kan 
medføre at mange mennesker vil bevege seg mot 
Europas grenser. Sammen med krigsflyktninger, 
vil dette medføre at de vestlige landene med høy 
velstand, bør gjøres forberedt på å kunne håndtere 
store menneskemengder. I en eventuell sikkerhets-
politisk krise vil det trolig også være behov for å ha 
kapasitet til å håndtere både flyktninger og internt 
fordrevne. NATO anbefaler at medlemslandene 
skal ha kapasitet til å håndtere menneskemengder i 
omfang opp til 2 prosent av befolkningen. 


(Foto: arild Ødegaard)


23Protokoll I om beskyttelse av ofre for internasjonale væpnede 
konflikter. Tilleggsprotokoll av 1977 til Genèvekonvensjonene av  
1949 – kapittel VI om Sivilforsvar, art. 61.


      21FOR-1995-03-15-254. 
22Klimaendringer og klimarisiko, kunnskapsstatus 2016, Norsk 
klimastiftelse.  
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Sivilforsvarsoppgavene i Genèvekonvensjonene 
utgjør kjernefunksjonene i sivilbeskyttelse. 


Sivilforsvarsaktører som utfører sivilforsvarsopp-
gaver har i henhold til folkeretten krav på særskilt 
beskyttelse. 


De 15 beskyttede sivilforsvarsoppgaver er nedfelt i 
protokollene23.


I. Varsling.
II. Evakuering.
III. Administrasjon av tilfluktsrom.
IV. Administrasjon av mørkeleggingstiltak.
V. Redningsaksjoner.
VI. Sanitetstjenester, herunder førstehjelp og 


religiøs bistand.
VII. Bekjempelse av brann.
VIII. Rekognosering og merking av farlige områder.
IX. Dekontaminering og liknende vernetiltak.
X. Nødsinnkvartering og nødhjelpsforsyninger.
XI. Bistand i nødsituasjoner til å gjenopprette og 


opprettholde orden i skaderammede områder.
XII. Reparasjon i krisetilfelle av uunnværlige 


offentlige innretninger.
XIII. Nødstiltak for å ta hånd om de døde.
XIV. Bistand til å bevare gjenstander som er av 


vesentlig betydning for å overleve.
XV. Supplerende virksomhet som er nødvendig for 


å kunne gjennomføre oppgavene nevnt over.
 
Primæransvarlige etater for sivilforsvarsoppgavene 
har til daglig god kapasitet, men ved flere hendelser 
i parallell eller hendelser som blir stående over lang 
tid, blir utholdenheten utfordret. Det samlede forster-
kningsbehovet under væpnet konflikt vil være betydelig 
større enn under mindre uønskede hendelser. Arbeidet 
med totalforsvarsprogrammet viser at det er behov 
for å ha en styrke for kommuner og andre til utdeling 
av kritiske forsyninger som mat og drikkevann i en 
nødsituasjon. I dette ligger også et behov for å rense 
drikkevann i kritiske situasjoner, og en generell økt 
kapasitet til å reetablere kritisk infrastruktur for befolk-
ningen. Brann- og redningstjeneste, sanitetstjeneste 
og CBRNE-beskyttelse er tradisjonelle sivilforsvars-
oppgaver som i dag hovedsakelig løses av brann- og 
helsevesen, med støtte fra Sivilforsvaret og frivillige. 
Behovet for slike tjenester vil øke i det øvre krisespek-
teret - i et omfang som trolig overstiger brannvesenets 
og helsevesenets kapasitet. 


Forsterkning av andre etater bør fortsatt være et  
relevant beskyttelsestiltak for Sivilforsvaret.


ANBEFALING – FRAMTIDENS SIVILE 
BESKYTTELSESTILTAK
Overordnet konsept
FFI anbefaler at et modernisert sonekonsept24 blir 
førende for de sivile beskyttelsestiltakene, hvilket 
innebærer at beskyttelsen konsentreres til soner 
omkring definerte nøkkelmål og strategisk viktige 
områder. Dette gjelder særlig tilfluktsromordningen 
og varslingskonseptet. Utformingen av sonekonseptet 
må baseres på oppdaterte risiko- og sårbarhetsana-
lyser lokalt og regionalt, og være basert på dagens og 
framtidens bosettingsmønster. De sivile beskyttel-
sestiltakene må kunne ivareta befolkningens behov 
for beskyttelse i hele hendelsesspekteret, inkludert 
en usikker sikkerhetspolitisk situasjon. Konseptet 
må ta høyde for dagens og framtidens trusselbilde og 
spesielle geografiske forhold. Dagens sikkerhetspoli-
tiske situasjon tilsier at det er behov for å reetablere 
beskyttelsestiltakene for sivilbefolkningen mot 
krigføring i Norge. 


En eventuell væpnet konflikt vil mest sannsynlig 
være geografisk begrenset, intensiv og rettet mot 
militære og sivile nøkkelmål. I Norge bør ressursene 
i stor grad rettes mot beskyttelsestiltak nær disse 
nøkkelmålene. Dette vil gi den høyeste risikoreduk-
sjonen i forhold til ressursbruken – et modernisert 
sonekonsept. 


I dagens krisespekter er skillet mellom krig og 
fred mindre tydelig. Hybride trusler og dagens 
moderne krigføring tilsier et behov for revisjon av 
sivilbeskyttelsesloven.


ANBEFALING
DSB anbefaler at beskyttelsestiltakene for sivilbe-
folkningen i framtiden tar utgangspunkt i et konsept 
hvor beskyttelsen konsentreres til soner omkring 
definerte nøkkelmål og strategisk viktige områder. 


Det anbefales at sivilbeskyttelsesloven vurderes 
revidert som følge av det sikkerhetspolitiske bildet i 
samfunnet.


24 Se vedlegg for beskrivelse av pilotprosjekt for utredning av 


sonekonsept.
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Varsling og informasjon
Tidlig varsling og rettidig og riktig informasjon til 
sivilbefolkningen er viktig ved større hendelser, 
uansett utløsende årsak. DSB har på oppdrag fra JD 
foretatt en vurdering knyttet til mobilbasert varsling 
som kan nå hele befolkningen. Meldingsformidling 
via offentlige mobilnett anses å være et egnet supple-
ment til dagens tyfonvarsling ved alvorlige, sikker-
hetspolitiske kriser, og under fredstidshendelser 
som krever hurtig informasjon fra myndighetene til 
befolkningen i et definert område. 


I en krisesituasjon med bortfall av elektronisk 
kommunikasjon (EKOM), kan det også være behov 
for lavteknologiløsninger som varsling og informa-
sjon formidlet fra høyttalere i biler, eller ved å gå 
fra dør til dør. Dette er sivilforsvarsoppgaver som 
Sivilforsvaret bør kunne løse i samarbeid med 
kommunene og frivillige hjelpeorganisasjoner.  
Men det må utvikles planverk også for dette.


ANBEFALING 
Det anbefales at JD nedsetter en tverrsektoriell 
arbeidsgruppe med bred deltakelse for å gjennomgå 
og oppdatere den sivile delen av luftvarslingskjeden.


Antall tyfonanlegg i Sivilforsvaret bygges ut og 
tilpasses nye bosettingsmønstre. En utbygning 
konsentreres innledningsvis omkring nøkkelom-
råder og til bosettingssteder knyttet til disse. Hvilke 
områder dette er, og antall anlegg som bør utbygges 
må avklares i tett samarbeid med Fylkesmannen 
(kommunene), Politiet og Forsvaret. 


For å øke evnen til å sende varsler og informasjon til 
befolkningen, anbefales det at dagens varslingsan-
legg kombineres med en nasjonal mobilbasert løsning 
for masseutsendelse av SMS (Cell Broadcast).  


25 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 


Sivilforsvaret, § 17. Lov om politiet § 2.


(Foto: simen engebretsen)
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Evakuering
Evakuering er fortsatt et relevant sivilbeskyt-
telsestiltak uansett årsak til hendelsen. Det nye 
sonekonseptet vil innebære at det er behov for å 
utvikle planer for evakuering i nøkkelområder. 
Dette planverket må utvikles i samarbeid med 
politiet, kommuner og fylkesmenn. Evakuering og 
evne til å håndtere store menneskemengder er en av 
Sivilforsvarets kjerneoppgaver.


Det vanlige vil være at sivilbefolkningen varsles og 
oppfordres til selv å evakuere, dvs. bevege seg fra et 
risikoutsatt område til et sikrere område. Et sonekon-
sept vil innebære at det også er behov for å utvikle 
planer for evakuering av sivilbefolkningen i nøkkel-
områder, tilpasset de øvrige beskyttelsestiltakene. 
Dette planverket må utvikles i nært samarbeid med 
politiet og andre relevante etater25.  


ANBEFALING 
Det overordnede planverket for Sivilforsvaret bør 
revideres og må samordnes med kommunenes og 
politidistriktenes planverk for evakuering.


Tilfluktsrom og dekningsrom
Anbefalingen fra FFI for framtidig forvaltning 
av tilfluktsromordningen er at sonekonseptet bør 
være førende. DSB støtter denne anbefalingen. 
Utformingen av sonekonseptet må baseres på oppda-
terte risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) lokalt og 
regionalt, og være basert på dagens og framtidens 
bosettingsmønster. På bakgrunn av ROS-analyser 
kan nybygging bli aktuelt i prioriterte områder. FFI 
påpeker behovet for styrking av kompetanse innen 
tilfluktsromforvaltning, både i Sivilforsvaret, hos eiere 
av tilfluktsrom og i befolkningen generelt. Dette stiller 
DSB seg bak anbefalingen, og ser behovet for å utvikle 
utdanningsprogram inkludert e-læringsprogram for 
eiere og tilsynspersonell for tilfluktsrom.


En utbygging til 100 prosent dekning av tilfluktsrom 
for befolkningen vil medføre kostnader som trolig 
overstiger teknisk verdi av dagens eksisterende anlegg 
(som er beregnet til ca. 58 milliarder kroner).  
DSB vurderer at en slik utbygging ikke vil være 
samfunnsøkonomisk forsvarlig ut fra dagens 
trusselbilde. 


Eventuell nybygging av tilfluktsrom, bør prioriteres 
til områder som har viktige militære installasjoner, 
samfunnskritisk infrastruktur og spesielle behov 
som for eksempel områder med skredutfordringer, 
storulykkevirksomheter, eller områder av stor  
strategisk betydning. Vurdering av hvilke områder 
dette gjelder, og hvilket omfang disse tiltakene skal 
ha bør gjøres i samarbeid med relevante etater, 
fylkesmenn og berørte kommuner. 


Resultatene av en slik gjennomgang vil også være 
dimensjonerende for hvor stor Sivilforsvarets krise-
reserve må være for å ivareta driften av de offentlige 
rommene. 


Offentlige tilfluktsrom som beskyttelsestiltak har 
etter DSBs vurdering en svakhet siden det ofte er 
reiseavstand fra bosted og arbeidssted til rommene. 


Grunnet kort varslingstid ved et væpnet angrep, 
vil det være stor sannsynlighet for av befolkningen 
er på vei til et offentlig tilfluktsrom ved et even-
tuelt angrep. På grunn av kort dimensjonerende 
oppholdstid i rommene, må myndighetens varsling 
om å søke dekning være meget presis. 


Andre NATO-land vurderer tilfluktsrom som mindre 
aktuelle grunnet varslingstiden, og anbefaler at sivil 
beskyttelse i større grad baseres på effektiv vars-
ling og informasjon, og at det må søkes dekning der 
man oppholder seg (med andre ord en dreining fra 
tilfluktsrom til dekningsrom). Dette er en vurdering 
som støttes av DSB.


ANBEFALING
På grunnlag av de store investeringer som er gjort 
i tilfluktsrom og at FFI vurderer anleggene som 
fortsatt relevante, bør de eksisterende rommene 
rustes opp på eiers bekostning i henhold til gjeldende 
forskrifter, slik at de kan benyttes til formålet.  
For de offentlige rommene bør de kommunale 
frikjøpsmidler26 benyttes til oppgradering.


Sivilforsvaret bør øke omfanget av tilsyn med 
tilfluktsrommene.
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26 FOR – 1995-03-15-254, Forskrift om tilfluktsrom § 13. 27Lov av 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile 
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) §§ 23, 24.


En eventuell nybygging dreies mer mot dekningsrom 
der du bor/jobber enn store offentlige rom. En slik 
dreining vil medføre behov for endringer i regelverk, 
ved at eksempelvis bygninger og parkeringshus 
dimensjoneres som dekningsrom.  
 
Egenbeskyttelsestiltak 
Egenbeskyttelsestiltak er tiltak som personer eller 
virksomheter iverksetter for sin eiendom eller virk-
somhet for beskyttelse av liv, helse, miljø og mate-
rielle verdier27. Et risiko- og trusselbilde i endring 
og økende sårbarhet knyttet til vår avhengighet av 
kritisk infrastruktur, tilsier at det er behov for økt 
bevissthet i befolkningen om egenberedskap. Derfor 
utarbeider Oslo kommune og DSB nå en befolknings-
kampanje om egenberedskap som på sikt skal tilbys 
alle landets kommuner til fri bruk. 


Kampanjen vil i hovedsak dreie seg om tiltak knyttet 
til konsekvenser av hendelser i fredstid.


Når det gjelder befolkningsinformasjon om egen- 
beskyttelsestiltak i scenarier som sikkerhetspolitisk 
krise og krig, eksempelvis knyttet til radioaktivt 
nedfall, biologiske og kjemiske våpen, er det viktig 
med riktig informasjon til befolkningen om hvordan 
man kan beskytte seg selv. Dette må utarbeides i 
samarbeid med andre ansvarlige myndigheter og 
etater og krever et eget løp. Denne type informasjon 
krever selvsagt en særskilt kommunikasjonsfaglig 
tilnærming.


ANBEFALING
DSB anbefaler at det utarbeides råd til befolkningen 
om egenbeskyttelsestiltak i samråd med relevante 
fagmiljøer og etater. En befolkningskampanje om 
tiltak i fredstid arbeides det med. En informasjons-
strategi mot befolkningen knyttet til egenberedskap 
i sikkerhetspolitisk krise og krig krever en særskilt 
tilnærming.







(Foto: trond Åsheim)
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Økonomiske konsekvenser baseres på endringsfor-
slag i forhold til det foreslåtte konseptet: «Tilpasset 
framtidens samfunnsbehov». Det anbefalte konseptet 
støttes i høringsinnspillene, men med visse modifi-
kasjoner. Sammen med DSBs vurdering av endringer 
etter Konseptutredningen gir det grunnlag for 
justert anbefaling for framtidens sivilforsvar, med 
tilhørende økonomiske konsekvenser.


Økonomiske konsekvenser ved tiltak for sivil  
beskyttelse tilpasses det nye utfordringsbildet er ikke 
beregnet da utredningen er i en tidlig fase. Aktuelle 
nøkkeltall for tiltakene vises i vedlagte rapport 
«Sivile beskyttelsestiltak».  


Endringer fra Konseptutredningen til anbefaling
Basert på forventning om lokal tilstedeværelse, økt 
utholdenhet og en total kost/nytte-vurdering anbe-
fales det å forlate den foreslåtte kaserneringsmo-
dellen i grunnopplæringen, og opprettholde antallet 
i styrken. Ved å ta ut 3 måneders kasernert tjeneste 
etter opplæring medfører reduserte kostnader ved 
forlegning, forpleining og investering. Reversering 
av å redusere styrken fra 8 000 til 6 700 medfører 
økning i investering av personlig utrustning, samt 
årlig øving.


Endrede økonomiske konsekvenser 
En opprettholdelse av styrken på 8 000 tjeneste-
pliktige samtidig som forslaget i konseptutredningen 
om kasernering i tre måneder fjernes gir samlet 
sett en reduksjon i netto nåverdi på 256 mill. kroner 
innenfor prissatte kostnadsvirkninger. Ved å ta 
bort kasernering bortfaller også den ikke-prissatte 
virkningen som fastslås i den samfunnsøkonomiske 
analysen. En opprettholdelse av styrken på 8 000 
motvirker dette ved å opprettholde økt kompetanse-
nivå for flere med lokal tilstedeværelse.


Samfunnsøkonomiske kostnadsvirkninger
Investeringer i anbefalingen øker med netto 3 mill. 
kroner, som har sammenheng med at investeringer 
i personlig utstyr øker mer enn investeringsreduk-
sjonen ved bortfall av kasernering over en 20-års 
periode. Drift og vedlikeholdskostnader reduseres 
betraktelig som følge av bortfall av kasernering, 
som også påvirker skattefinansieringskostnaden28. 
Nedenfor vises konseptene i sammenheng med 
hverandre og gir en oversikt fra den samfunnsøkono-
miske analysen over de neddiskonterte totalkostna-
dene i alternativene i et 20-årsperspektiv.


KOSTNADSVIRKNING (MNOK) KONSEPTUTREDNING KONSEPTUTREDNING – ANBEFALING 2017


Investering    656    659


Drift og vedlikehold 4 823 4 602


Skattefinansieringskostnad    282    244


Sum 5 761 5 505


KOSTNADSVIRKNING (MNOK) KONSEPTUTREDNING KONSEPTUTREDNING – ANBEFALING 2017


Netto nåverdi -1 712 -1 456


Årlig kostnad (annuitet)       57       49


Årlig kostnader for alternativene:
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Begge alternativer krever en økning i samfunnets 
ressurser innenfor sivil beredskap. Figuren under 
viser netto nåverdi, dvs. hvor mye mer ressurser 
som må benyttes for å kunne realisere konseptene 
i forhold til nåsituasjon. Netto nåverdi gir krone-
verdien i dag av samlede kostnadsvirkninger som 
påløper over de 20 årene som er analyseperioden for 
konseptutredningen. Nåverdimetoden anvendes for å 
sammenligne ulike investeringer som gjennomføres 
på ulik tid29. Konseptet som tilrådes rangeres som 
nummer en med tanke på prissatte virkninger.


28 Skattefinansiering av offentlige tiltak innebærer kostnader for 
samfunnet som må inkluderes i den samfunnsøkonomiske analysen. 
Det vil oppstå et effektivitetstap for samfunnet fordi ressursbruken 
blir påvirket av skatteøkningen. I tillegg vil det påløpe administrative 
kostnader i forbindelse med skatteinnkreving. For alle tiltak som 
skal finansieres over offentlige budsjetter, skal det derfor inngå en 
skattefinansieringskostnad (DFØ – Veileder i samfunnsøkonomiske 
analyser 2014)
29 En krone investert om for eksempel to år er mindre verdt i dag når 
nåverdimetoden anvendes, på grunn av rentesatsen som det må tas 
hensyn til, også kalt diskonteringsrenten. For å si det på en annen måte, 
hvis en krone settes i banken i år vil verdien være høyere om to år, 
likeledes vil en krone om to år være mindre verdt i dag. 
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(Foto: Haga Foto)
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KONKLUSJON
Anbefalingen fra DSB i «Konseptutredning 
Sivilforsvaret» står fast, men med viktige presise-
ringer, justeringer og tillegg. 


For framtidens Sivilforsvar anbefaler DSB at det regi-
onale nivå styrkes ved å etablere større distrikt, og 
at dagens styrke på 8 000 beholdes. Videre anbefales 
det å gå bort fra kaserneringsmodellen, men forslaget 
om tre måneders grunnutdanning opprettholdes. 
Sivilforsvarets operative konsept må revideres og 
spisses, og det må legge til rette for at nasjonale 
innsatsavdelinger gjøres tilgjengelig for internasjonal 
innsats. Avdelingstyper må gjennomgås med sikte på 
å få en økt differensiering av kapasitet tilpasset det 
lokale trusselbildet. Begrepet «Fredsinnsatsgruppe» 
avvikles. For å vedlikeholde og utvikle lokal forank-
ring, anbefales det at lokale avdelingsledere gis økt 
kompetanse, ansvar og myndighet. Sivilforsvaret 
skal fortsatt være en del av DSB, men ved krig må 
kritiske støttefunksjoner overføres fra DSB sentralt 
til Sivilforsvaret.


For å oppnå nødvendig styrking og innretning 
kreves vesentlige og nødvendige investeringer for 
framtidens Sivilforsvar. Tilrådningen gir likevel 
totalt sett lavere kostnader enn anbefalingen i 
Konseptutredningen. DSB anbefaler derfor å 
opprette eget budsjettkapittel for Sivilforsvaret,  
og etablere egne budsjettposter for investeringer  
og innsatser. 


For sivile beskyttelsestiltak anbefaler DSB et sone-
konsept omkring definerte nøkkelmål og strategisk 
viktige områder. Videre anbefales det å revidere 
sivilbeskyttelsesloven ut fra endringer i det sikker-
hetspolitiske bildet. Tyfonanleggene anbefales 
bygget ut tilpasset bosetning og risiko, i kombinasjon 
med en nasjonal løsning for utsendelse av SMS. En 
tverrsektoriell arbeidsgruppe skal gjennomgå og 
oppdatere den sivile delen av luftvarslingskjeden. 
Sivilforsvaret dimensjoneres og utvikler planverk 
for å ivareta evakuering med bistand fra politiet og 
kommunene. DSB anbefaler videre at de eksisterende 
tilfluktsrom rustes opp, sammen med et styrket tilsyn 
og at nybygging dreies fra store offentlige rom mot 
dekningsrom der befolkningen bor/jobber. Det bør 
også utarbeides råd til befolkningen om egenbeskyt-
telsestiltak i samråd med relevante fagmiljøer  
og etater.
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Framtidens Sivilforsvar 
DSBs anbefaling til ny organisering og sivile beskyttelsestiltak

BAKGRUNN 
DSB har 1. desember 2017 på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet levert en 
anbefaling etter høringsrunden av Konseptutredningen Sivilforsvaret 2016. 

I anbefalingen gis et sammendrag av høringsinnspill og anbefaling for framtidens sivilforsvar 
og sivile beskyttelsestiltak. 

Anbefalingen fra DSB i "Konseptutredning Sivilforsvaret" står fast, men med viktige 

presiseringer, justeringer og tillegg: 

For framtidens Sivilforsvar  

anbefaler DSB at det regionale nivå styrkes ved å etablere større distrikt, og at dagens 

styrke på 8 000 beholdes.  

Videre anbefales det å gå bort fra kaserneringsmodellen, men forslaget om tre måneders 

grunnutdanning opprettholdes.  

Sivilforsvarets operative konsept må revideres og spisses, og det må legge til rette for at 

nasjonale innsatsavdelinger gjøres tilgjengelig for internasjonal innsats. 

Avdelingstyper og plassering må gjennomgås med sikte på å få en økt differensiering av 

kapasitet tilpasset det lokale trusselbildet. Begrepet "Fredsinnsatsgruppe" avvikles.  

For å vedlikeholde og utvikle lokal forankring, anbefales det at lokale, tjenestepliktige 

avdelingsledere gis økt kompetanse, ansvar og myndighet.  

Sivilforsvaret skal fortsatt være en del av DSB, men ved krig må kritiske støttefunksjoner 

overføres fra DSB sentralt til Sivilforsvaret. 

Det anbefales å opprette et eget budsjettkapittel for etaten som sådan samt egne 

budsjettposter for henholdsvis investeringer og innsatser.   

Framtidens Sivilforsvar krever vesentlige og nødvendige investeringer for å oppnå den 

nødvendige styrkingen og innretningen for etaten. Justeringene i anbefalingen gir imidlertid 

totalt sett noe lavere kostnader enn hva anbefalingen i Konseptutredningen la opp til. 



For sivile beskyttelsestiltak  

anbefaler DSB et sonekonsept omkring definerte nøkkelmål og strategisk viktige områder. 

Tyfonanleggene anbefales bygget ut tilpasset bosetning og risiko, i kombinasjon med en 

nasjonal løsning for utsendelse av SMS.  

En tverrsektoriell arbeidsgruppe skal gjennomgå den sivile delen av luftvarslingskjeden. 

Sivilforsvaret dimensjoneres og utvikler planverk for å ivareta evakuering med bistand fra 

politiet og kommunene.  

DSB anbefaler at de eksisterende tilfluktsrom rustes opp, sammen med et styrket tilsyn og 

at nybygging dreies fra store offentlige rom mot dekningsrom der befolkningen bor/jobber. 

Det utarbeides råd til befolkningen om egenbeskyttelsestiltak i samråd med relevante 

fagmiljøer og etater. 

Hovedbudskap 
Anbefaling i Konseptutredningen får støtte 
- Høringsinnspillene støtter i overveiende grad beskrivelsen av et Sivilforsvar som blir stadig 
mer etterspurt  
- Forventning om at Sivilforsvaret har kompetanse og kapasitet til å beskytte 
sivilbefolkningen i kriser og krig. 
- Det trengs et omfattende kompetanseløft blant ansatte og tjenestepliktige for å utøve 
dagens og fremtidens oppgaver 

Behov for et kompetent og robust Sivilforsvar i en verden i endring  
- Klima, migrasjon, sikkerhetspolitiske spenninger og pandemier vil utfordre oss 
- Beskyttelse av befolkningen er vårt primære mandat 
- Utvide grunnutdanning fra 3 uker til 3 måneder 
- Breddekompetanse, volum og utholdenhet er kritiske suksessfaktorer  

DSB ønsker å styrke det regionale nivå og ivareta lokal tilstedeværelse 
- Det regionale nivå styrkes gjennom sterkere distrikt med grenser samordnet 
Fylkesmannen 
- Innsatsavdelinger over hele landet med lokalkunnskap og tilgjengelighet 

Vi må ha fokus på sivile beskyttelsestiltak i en ny tid 
- Eksisterende tilfluktsrom vedlikeholdes 
- Dekningsrom i umiddelbar nærhet fremfor forflytning til tilfluktsrom 
- Tyfonvarslingen utbygges i utsatte områder og suppleres med sms varsling 
- Evakuering av store masser må planlegges for 
- Viktig med god informasjon til befolkningen om egenbeskyttelsestiltak   
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4212 02 02000

Storehagen 1B Postboks 173
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Fylkesbiblioteket

Sakshandsamar:
Siri Ingvaldsen

E - post: Siri.Ingvaldsen@sfj.no
Tlf . : 90789828

Vår ref.
Sak nr.: 17 / 9416 - 4

Gje alltid opp vår ref. ved kontakt

Internt l.nr.
48410 / 17

Dykkar ref.

Dato
FØRDE , 18.12.2017

Sogn regionråd v/ Karina Nerland

Bibliotek som tema i Sogn regionråd?

Sogn og Fjordane fylkesbibliotek vil med dette be om å få ta opp bibliotek som tema på eit møte i
Sogn regionråd. Fylkesdirektør for næring og kultur Jan Heggheim og fylkesbiblioteksjef Siri
Ingvaldsen vil stå for innleiing saman med biblioteksjefar i regionen.

I møtet ynskjer vi å få fram aktuelle problemstillingar på bibliotekfeltet. Vi vil peike på dei mange
oppg åvene folkebiblioteka tek ansvar for og vise resultat av det omfattande utviklingsarbeidet
som har skjedd dei siste åra. Samstundes vil vi gå gjennom utfordringane biblioteka skal møte
framover.

Det overordna målet for folkebiblioteka, heimla i bibliote klova, er at alle skal ha eit like godt
bibliotektilbod, uansett kvar dei bur. Fylkesbiblioteket søkjer å støtte opp om arbeidet i
kommunane gjennom rådgjeving, kurs og fagsamlingar, fellestenester og utviklingsprosjekt.

Med revisjonen av biblioteklova i 2013 fekk folkebiblioteka i sterkare grad ei rolle som møteplass
og arena for debatt og formidling . I ettertid har det vore ei bølgje av arrangement i biblioteka
kringom i landet, og mange av kommunane har fått midlar frå Nasjonalbiblioteket til å utvikl e seg
som arrangørar. Tilskota har gått både til planlegging og gjennomføring av arrangement og til
utstyr og tilrettelegging av biblioteklokala. Vi har no eit godt utgangspunkt for å vidareutvikle
biblioteket som formidlingsarena og møteplass også i vårt fylke. Ikkje minst er dette viktig for
grupper som barn og unge, flyktningar og innvandrar og eldre. Mange bibliotek driv t.d.
språkkafear, der flyktningar og innvandrarar møter etablerte innbyggjarar i kommunane.

Ved sidan av møteplassfunksjonen peikar Nasjonal bibliotekstrategi 2015 - 2018 på digitalisering
som den store oppgåva for biblioteka framover. Det finst i dag store digitale ressursar som er
tilgjengelege gjennom bibl ioteka. Utfordringa er å ta dess e i bruk. Folkebiblioteka må ha
kompetanse til å formidle digitalt innhald, både i møte med brukarar i biblioteket og på nettsidene
sine. I Sogn og Fjordane deler kommunane og fylkeskommunen på kostnaden med e - bokordning
(vel 3000 titlar ved utgangen av 2017), digital avisteneste (gir tilgang til meir enn 7000 aviser og
tidsskrift frå heile verda) og felles katalogsøk. Eit tilsvarande spleiselag er etablert for å
transportere papirbøker mellom biblioteka. På mange område er vi på veg mot det saumlause
biblioteket.

Folkebiblioteka i Sogn og Fjordane h ar såleis mange felles moglegheiter og utfordringar, men det
er òg store skilnader mellom dei. Spesielt for fylket vårt er at vi har mange små bibliotekeiningar.
Vi har 18 bibliotek med mindre enn to stillingar, 11 med mindre enn éi (per 01.01.2017). Ein s lik
situasjon stiller særlege krav til leiar og tilsette elles i biblioteka og til kommunen som eigar.

Gjennom møta i regionråda ynskjer vi å bidra til debatt om korleis vi sikrar høg kvalitet på
bibliotekområdet og skapar grunnlag for innovasjon og utv ikling. I innleiinga vil vi k ome inn på
tema som innhald og tenester, organisering, ressursbruk, kompetanse, samarbeid mellom
bibliotek, skule og barnehage og samarbeid mellom bibliotek og frivillig sektor.
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Vi ser av møteplanen at Sogn regionråd skal samlast 15. juni neste år, og vi l be om at vi får delta
der , alternativt på eit seinare møte viss det passar betre.

Med helsing

Jan Heggheim Siri Ingvaldsen
fylkesdirektør for næring og kultur fylkesbiblioteksjef

Brevet er elektronisk godkjent og er utan underskrift

Mottakar (ar)
Sogn regionråd v/ Karina Nerland

Kopi til:
Jan Heggheim , NKA
Ingrid Dræge , FBIB



Postboks 153 Telefon: 57 62 96 00 E-post : postmottak@sogndal.kommune.no 

6851 Sogndal Telefaks: 57 62 96 01 Internett: www.sogn.regionraad.no 

Widerøe's Flyveselskap AS 

Flyruter og planar ved Sogndal lufthamn Haukåsen - invitasjon til møte 

Sogn regionråd er eit samarbeidsorgan for kommunane Aurland, Balestrand, Høyanger, 

Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal. 

Me ynskjer eit møte med Widerøe om flyrutetilbodet, FOT-rutene, bygging av hangar m.m. 

1. styrking av flyrutetilbodet

2. gjennomgang av flyrutetilbodet, FOT-rutene

3. bygging av hangar og tilbod nattstasjonert fly

Forslag til møtestad: Haukåsen. 

I møte ynskjer me at desse deltek: Avinor ved lufthamnsjefen, representantar frå lokalt 

næringsliv og næringsnettverket og politikarar frå Sogn regionråd og Widerøe. 

Sidan sist har de mot det de lova fått redusert flyrutetilbodet ved at vårt ettermiddagsfly som 

gjekk direkte til Oslo, no går via Florø. Ei dobling av reisetida utan at passasjerar eller næringsliv 

vart informert og fekk høve til å påverke. 

Vidare er kommunane og næringslivet i ferd med å finansiere bygging av hangar til 

nattstasjonerte fly. Eit spleiselag til 10 millionar. Me leverer. 

Me vil på alle frontar bidra til at Haukåsen sine gode trafikktal vert styrka, og vonar at Widerøe 

vil bidra til det. No føler me at kapasitet og rutetilbodet avgrensar våre moglegheiter til det.  

Det er få saker me arbeider så samla for, fordi me veit at dette betyr svært mykje for samfunns- 

og næringsutviklinga i vårt distrikt. 

Me ser fram til snarleg positivt svar om tidspunkt som kan høve for eit møte. 

Med helsing 

Ivar Kvalen Jarle Aarvoll 

leiar i samferdslegruppa i Sogn regionråd ordførar Sogndal kommune 

Brevet er elektronisk godkjent og er utan underskrift 

Kopi til: Avinor ved Svein Sanden 

Sogn næring 

Sakshandsamar: 

Karina Nerland 

Tlf: 57 62 96 14 

Vår ref. 

17/1731-4 

Dato 

02.01.2018 
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Besøksadresse: Postadresse: E-post: 
post@sfj.no 

Telefon: 
57638000 

Bankgiro: 
4212 02 02000 

Fylkeshuset Askedalen 2 
6863 LEIKANGER 

Heimeside: 
www.sfj.no 

Org.nr : 
NO 941 388 841 MVA 

Fylkesrådmannen 

Sakshandsamar: 
Mari Johansen Aune 

E-post: Mari.Johansen.Aune@sfj.no 
Tlf.: 93286541 

Vår ref. 
Sak nr.: 16/8208-30 

Gje alltid opp vår ref. ved kontakt 

Dykkar ref. 

Dato 
LEIKANGER, 26.01.2018 

Offentleg ettersyn av Strategi for senterstruktur og tettstadutvikling i 
Sogn og Fjordane 

Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune vedtok i møte den 23.01.2018 (FU-sak 2/2018) å 
legge utkast til «Strategi for senterstruktur og tettstadutvikling» ut til offentleg ettersyn.  I vedtaket 
til fylkesutvalet står det følgjande;  

«Høyringsutkast til Strategi for senterstruktur og tettstadutvikling vert lagt ut til offentleg ettersyn 
med høyringsfrist 09.03.2018, etter at desse tillegga er inntekne:  

- Fylkesutvalet legg til grunn at Førde er fylkessenter, i tråd med vedteken fylkesdelplan. 
- Sogndal skal ha nemninga regionsenter i Sogn.  
- Dale, Høyanger og Årdal vert tekne inn som BAS - senter.» 

Det at Sogndal er regionsenter, og Dale, Høyanger og Årdal er tekne inn som BAS – senter er ikkje 
omtala i høyringsutkastet. Dette vil bli innarbeidd etter høyring av strategidokumentet. 

Strategien er utarbeidd med føremål om å styrke tettstadane våre, og å utvikle sterkare bu -, arbeids 
- og serviceregionar i fylket.  Satsingsområda i strategien er delt inn i følgande tema: 

- Attraktive tettstader  
- Attraktive bustader  
- Sterkare bu - arbeids - og service regionar 

Strategidokumentet som er på høyring inneheld eit kunnskapsgrunnlag, og framlegg til føringar 
(retningsliner) knytt til desse tre temaa. Vi ber om innspel/merknader knytt til kunnskapsgrunnlaget 
og innspel på retningslinene til dei tre temaa. Vi ber om at de er tydelege på kva tema innspelet 
gjeld. 

Høyringsdokumenta vert sendt ut som vedlegg, og gjort tilgjengelege på fylkeskommunen si 
heimeside http://www.sfj.no/  under høyringar. Innspel skal merkast med e - sak 16/8208 og skal 
registrerast elektronisk via innspelsskjema på våre heimesider, eller kan sendast pr. e - post til: 
post@sfj.no. Strategien skal endeleg godkjennast av fylkestinget den 17.04.2018.  

Frist for innspel er 9. mars 

Ta gjerne kontakt om de har spørsmål til strategiarbeidet. 

Med helsing 

Synnøve Stalheim Mari Johansen Aune 
plansjef     rådgjevar  

Brevet er elektronisk godkjent og er utan underskrift 

http://www.sfj.no/
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Vedlegg: 
 
Strategi for tettstadutvikling og senterstruktur 2018-2022, høyringsutkast  
Protokoll fylkesutvalet 23.01.2018.  
Saksframlegg fylkesutvalet 23.01.2018.  
 
 
 
Mottakar (ar) 
Askvoll kommune  Postboks 174    6988  ASKVOLL  
Aurland kommune  Vangen 1    5745  AURLAND  
Balestrand kommune  Kong Beles veg 20  Rådhuset  6899  BALESTRAND  
Bremanger kommune  Postboks 104    6723  SVELGEN  
Eid kommune  Rådhusvegen 11    6770  NORDFJORDEID  
Fjaler kommune  Dalstunet 20    6963  DALE I SUNNFJORD  
Flora kommune  Postboks 264    6900  FLORØ  
Førde kommune  Postboks 338    6802  FØRDE  
Gaular kommune  Vadheimsvegen 15    6973  SANDE I SUNNFJORD  
Gloppen kommune  Grandavegen 9    6823  SANDANE  
Gulen kommune  Eivindvikvegen 1119    5966  EIVINDVIK  
Hornindal kommune  Postboks 24    6761  HORNINDAL  
Hyllestad kommune  Kommunehuset    6957  HYLLESTAD  
Jølster kommune      6843  SKEI I JØLSTER  
Leikanger kommune  Skrivarvegen 7    6863  LEIKANGER  
Luster kommune  Rådhuset    6868  GAUPNE  
Naustdal kommune  Tunavegen 6    6817  NAUSTDAL  
Selje kommune      6740  SELJE  
Sogndal Kommune  Postboks 153    6856  SOGNDAL  
Solund kommune      6924  HARDBAKKE  
Stryn kommune  Tonningsgata 4    6783  STRYN  
Vik kommune  Postboks 134    6891  VIK I SOGN  
Vågsøy kommune  Postboks 294    6701  MÅLØY  
Årdal kommune  Statsråd Evensensveg 4    6885  ÅRDALSTANGEN  
Sogn Regionråd    Postboks 153  6851  SOGNDAL  
Regionrådet i HAFS  c/o Lutelandet Utvikling    6963  DALE I SUNNFJORD  
Kommunenes Sentralforbund  Postboks 1378 Vika    0114  OSLO  
Nordfjordrådet  Rådhusv. 11    6770  NORDFJORDEID  
Samarbeidsforum i Sunnfjord - SIS      6802  FØRDE  
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane  Njøsavegen 2    6863  LEIKANGER  
Framtidsfylket AS  Naustdalsvegen 1B    6800  FØRDE  
SNU   ( Sunnfjord Næringsutvikling )  Pb. 133    6801  FØRDE  
Fram Flora A/S  Postboks 93    69001    
Hafs Utvikling AS  Dale Senter    6963  DALE I SUNNFJORD  
Sogn Næring as  Trolladalen 30    6856  SOGNDAL  
Nordfjord Vekst  Gate 1 nr 215    6700  MÅLØY  
Kunnskapsparken Sogn og Fjordane AS  Fosshaugane Campus  Trolladalen  6856  SOGNDAL  
Innovasjon Norge  Pb 448 Sentrum    0104  OSLO  
Fjord1 AS  Pb 354    6902  FLORØ  
Firda Billag Buss AS  Postboks 204    6802  FØRDE  
Nettbuss Travel As Avd Sogn  Dalavegen 1    6856  SOGNDAL  
Norled Drift As Avd Bergen  Kong Christian Frederiks plass 3    5006  BERGEN  
Statens vegvesen Region vest, SA  
Ungdomspolitisk utval v/Guro Høyvik, NKA 
Fylkesråd for eldre v/Anne Kjersti Stenehjem; FRM 
Fylkesråd for menneske med nedsett funksjonsevne v/Anne Kjersti Stenehjem, FRM 
 
 
Kopi til: 
 




