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Hvordan sikrer vi god 
kriseberedskap i distriktene?



Trygghet og sikkerhet 2021
- et felles løft for totalberedskap



Trygghet alltid viktig politisk kjerneverdi



Trygghet og sikkerhet er 
myndighetenes fremste oppgave

Forebygge Håndtere



Beredskap mot hva?
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Krig

Uønskede hendelser

Større uønskede hendelser

Krise-trappen



De vanlige krisene
- ifølge norske kommunepolitikere
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Større kriser i din kommune siste år?

Tørke, flom eller ras Voldelige hendelser med alvorlig skadde eller omkomne

Større forsyningskrise av strøm eller vann Andre kriser



Store, utilsiktede hendelser



Store, tilsiktede hendelser



Distriktsberedskap – hva er problemet?



To grunnleggende problemer

• Vedvarende problemer med 
koordinering, samvirke og 
helhetstenkning

• Manglende lokal 
beredskapskapasitet



Dårlig samarbeid svekker vår 
beredskapsevne

• En sentral konklusjon 
fra 22. juli-
kommisjonens rapport



Dårlig samarbeid svekker vår 
beredskapsevne



Dårlig samarbeid svekker vår 
beredskapsevne

• Forskerne: «Ingen 
tegn» på at 
samvirkeutfordringene 
er løst



Dårlig samarbeid svekker vår 
beredskapsevne

• Men: Mye tyder på at 
samvirke-utfordringen 
er større på sentralt 
enn på lokalt nivå

• De mindre formelle 
samarbeidsrelasjonene 
lokalt er en styrke



Trender i offentlig sektor forsterker 
problemet

• Et økende antall 
detaljerte resultatmål

• Forsterker silo-tenkning

• Privatisering og 
oppsplitting av offentlig 
sektor 

• Skaper mer komplekse 
organisasjoner som 
gjør helhet 
vanskeligere0
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Antall resultatmål om beredskap fra departementene til 
underliggende etater, kommuner og lignende



Manglende lokal beredskapskapasitet



Normalt

Krig

Uønskede hendelser

Større uønskede hendelser

Hva er kommunens 
ansvar?

• «Hverdagshendelser» 
som involverer 
kommunen

• Innen helse og omsorg
• Som planmyndighet
• Innen brann og redning
• Som havnemyndighet
• Som vannverkseier
• Som lokalt tilsyn



Normalt

Krig

Uønskede hendelser

Større uønskede hendelser

Hva er kommunens 
ansvar?

• Etter 2010 har 
kommunen et 
lovfestet ansvar for 
også de mest alvorlige 
krisene



… men denne utvidelsen av 
kommunenes ansvar har ikke blitt 
fulgt av finansiering



… tvert imot har de friske ressursene 
til beredskap i kjølvannet av 22/7 2011 
heller kommet til synlige satsninger på 
sentralt nivå
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Prosentandel av kommunene som …

… bryter minimumskravene for risiko- og sårbarhetsanalyse

… bryter minimumskravene for beredskapsplaner

… bryter minimumskravene for øvelser











«Legevakta er ikke til stede som før 
og ambulansetjenesten har oftere et 
høyere aktivitetsnivå enn 
brannvesenet»

- Steinar Olsen, avdelingsdirektør i 
Helsedirektoratet







Sentralisering av samfunnet 
svekker beredskapen
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Antall gårdsbruk i Norge

• Om ikke det vi skaper 
sammen fordeles 
rettferdig mellom by og 
land, fattig og rik, 
svekkes tilliten – og 
tilliten er grunnmuren for 
god beredskap

• Om lokalsamfunn mister 
butikker, offentlige 
kontorer, gårder – da 
uthules også evnen til 
beredskap



Grunnleggende 
prinsipper for bedre 
beredskap



• Tydelig toppforankring og prioritering av beredskapsarbeid og koordinering mellom nivå 
og sektorer

• Mer helhetlige og kontinuerlige risiko- og sårbarhetsanalyser på tvers av sektorer, mindre 
smal målstyring

• En sterk offentlig sektor med kontroll på forsyning av kritiske ressurser og kontroll over 
kritisk infrastruktur, samt hvor trygghet og beredskap blir ilagt større vekt i vurderinger av 
hvilke oppgaver som skal løses av det offentlige eller av private

• Ressurser til både å forebygge og å møte kriser når de inntreffer

• Større vekt på øving og styrking av samarbeid mellom offentlige etater, og offentlige etater 
og frivillige og private aktører

• Sterkere lokalsamfunn med næring, velferd, bosetting og beredskapsressurser over hele 
landet



Konkrete tiltak for 
bedre 
kriseberedskap i 
distriktene i Norge



Tiltak på nasjonalt nivå for bedre 
samvirke
• Et fast totalberedskapsutvalg 

som rapporterer til Stortinget, 
som ser helhetlig på trusler og 
ressurser

• Styre beredskapen gjennom 
færre og tydeligere mål, og 
fjerne mål som hindrer 
samarbeid



Tiltak på regionalt nivå for bedre 
samvirke
• Etablere regionale 

beredskapssentre for 
samtrening

• Egen nasjonal pott for 
samvirkeøvelser

• Styrke fylkesmennenes 
pådriver- og veilederfunksjon 
innen beredskap

• Regionale ressursbanker 
under fylkesmannen



Tiltak på lokalt nivå for bedre samvirke

• Økte frie midler til 
kommunene 

• Pålegge alle kommuner å 
etablere et bredt sammensatt 
beredskapsråd

• Formaliserte 
beredskapssamarbeid med 
næringsaktører (for eksempel  
innen landbruk, fiskeri etc)



Tiltak for bedre lokal kapasitet

• Stoppe de årlige flate budsjettkuttene i 
statlige etater

• Mer midler til kommuner, frivillighet, 
sivilforsvar 
• Kompetanse

• Øvelser

• Utstyr

• Drift

• Økt produksjon og foredling av mat




