
Juryens begrunnelse for tildelingen i forsvarsrelatert sektor 

 

Juryen har besluttet å gi prisen i forsvarssektoren til en person som gjennom et langt løp i 

Norges største beredskapsorganisasjon, Forsvaret, har utvist et sterkt engasjement i sitt 

arbeide. 

 

Vedkommende startet sin militære karriere ved Befalsskolen for Infanteriet i Sør-Norge 

deretter fulgte Krigsskolen, grunnkurs ved Forsvarets stabsskole, Fürungsakademie der 

Bundeswehr i Hamburg og NATO Defence College i Roma. 

 

Han har bl.a. tjenestegjort som sersjant i Garnisonen i Sør-Varanger, prosjektoffiser ved 

Forsvarets innsatsstyrke Hær, bataljonssjef i Telemarks Bataljonen, sjef Krigsskolen, 

kontingentsjef for de norske ISAF styrkene i Afghanistan, stabssjef for Hærstaben, sjef for 

operasjonsstaben i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), generalinspektør for Hæren og 

deretter som sjef FOH. 

 

Vedkommende har mottatt en rekke dekorasjoner bl.a. Forsvarsmedaljen med laurbærgren. 

 

Personen er karakterisert som en særdeles arbeidsdyktig offiser med stor personlig 

integritet, og ikke minst flink til å ta vare på sitt personell. Det står respekt av det 

engasjement vedkommende har utvist som leder, og mange, både i Forsvaret og i sivile 

beredskapsorganer, har latt seg inspirere av hans positive vesen, faglige dyktighet og 

profesjonelle stil.  

 

Den internasjonale sikkerhetssituasjonen har blitt mer krevende og stiller økte krav til et godt 

sivilt-militært samarbeid for å ivareta samfunns- og statssikkerhet. Dagens sammensatte  

trussel- og risikobilde setter krav til et velfungerende totalforsvar.  Juryen har latt seg 

imponere av det engasjementet vinneren av Totalforsvarsprisen har utvist hva gjelder å 

videreutvikle og styrke totalforsvaret. Han har med sin kunnskap, innsikt og åpenhet søkt å 

bidra til et konstruktivt sivil-militært samarbeid om totalforsvaret. 

 

En innsats som ikke minst ble godt synliggjort og dokumentert gjennom en solid innsats før 

og under den store og viktige øvelsen Trident Juncture. 

 

Det blir i den forbindelse pekt på utviklingen av et nasjonalt samarbeid på tvers av sektorer 

og eksempelvis av en liaison virksomhet mellom FOH og Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap (DSB)  

 

I tiden etter den store øvelsen har vedkommende gjennom utallige møter og foredrag 

orientert om totalforsvaret og erfaringene fra den store øvelsen. På den måten har han vært 

en utrolig viktig talsperson og en brobygger mot det sivile samfunn.  

 

Og i tillegg har vedkommende markedsført totalforsvarskonseptet på en glimrende måte 

overfor våre allierte, som ikke alle har vært like godt kjent med dette.  

 

Juryen mener derfor å ha funnet frem til en meget god og verdig kandidat og har gleden av å  

kunne tildele NTFs Beredskapspris 2019 i forsvarsrelatert sektor til Sjef Forsvarets 

Operative Hovedkvarter (FOH) generalløytnant Rune Jakobsen. 



Juryens begrunnelse for tildelingen i sivil sektor 

 

Juryen har denne gang besluttet å gi prisen i sivil sektor til en person som med en personlig 

innsats og et sterkt engasjement har bidratt til å bedre den totale beredskapen i det norske 

samfunnet.  

 

Vedkommende har gjennom hele sitt yrkesliv vært opptatt av samfunnssikkerhet og 

beredskap – både mht forebyggende arbeid og ikke minst at beredskapen skal fungere i 

praksis når hendelser oppstår! 

 

Dette gjenspeiles i hans allsidige og omfattende virke hvor han bl. annet etter Befalsskolen 

for Infanteriet har hatt stillinger som befal i Garden og v ed Sessvollmoen, bi verv som 

områdesjef i Heimevernet og har deltatt i to FN-operasjoner. Han har tatt Politiskolen og 

tjenestegjort som politikonstabel og innsatsleder, vært i Beredskapstroppen hvor han også 

var sjef i fem år, politiinspektør i Justisdepartementet, sikkerhetssjef på Stortinget, 

beredskaps- og sikkerhetssjef i Avinor, beredskapssjef i Oslo kommune, sjef for Sivilforsvaret 

og har de siste tre årene vært distriktssjef i Oslo og Akershus Sivilforsvarsdistrikt. 

 

I sin tid som beredskapssjef i Oslo kommune forfattet han en «Håndbok i beredskaps-

planlegging og kriseledelse» som fikk meget god mottagelse. Hensikten med boken var å 

vise at Oslo kommune tar sikkerhet og beredskap på alvor, og skal gi støtte og veiledning til 

kommunens virksomheter og ledelsen i bydelene i forbindelse med håndtering av en 

krisesituasjon. Boken er senere også blitt revidert og kommet ut i nye opplag.  

 

Vedkommende har gjennom mange år vist et utrolig engasjement overfor vår organisasjon. 
Det har aldri vært nei i hans munn på en forespørsel om å holde et foredrag eller bistå som 

diskusjonspartner - vi har satt og setter stor pris på å kunne nyte godt av hans kunnskaper. 
 

Prisvinneren har snakket mye om hva samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid dreier seg 

om rent praktisk – og ikke minst viktigheten av forebygging. Om å bygge et samfunn som er 

inkluderende, robust, og som er forberedt og har styrke til å møte uforutsette hendelser. Et 

samfunn hvor beredskapsarbeidet er basert på tverrsektorielt samarbeid. 

 

Videre har vedkommende fremhevet behovet av å kunne ha en god beredskap også når det 

kommer til den enkelte innbygger. Det med viktigheten av bevisstgjøring og refleksjoner hos 

«folk flest», og at hver og en har tenkt igjennom hvordan man skal opptre i en krisesituasjon. 

 

Han gjør en utrolig flott innsats ved systematisk å arbeide for et velfungerende totalforsvar i 

den hensikt å få et samfunn som er mer robust og mindre sårbart i en krisesituasjon  

 
Juryen er av den oppfatning av at personen gjennom mange år har utmerket seg i arbeidet 
for samfunnssikkerhet og beredskap ved selv å engasjere seg langt utover det som må sies 
å kunne forventes i normal arbeidssituasjon. 
 

Juryen mener derfor å ha funnet frem til en god og verdig kandidat og har gleden av å kunne 

tildele NTFs Beredskapspris 2019 i sivil sektor til distriktssjef i Oslo og Akershus 

Sivilforsvarsdistrikt Jon Birger Berntsen  


