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Hvem er DSB? 
 Samordningsansvar på nasjonalt nivå for samfunnssikkerhet og 

beredskap (styring fylkesmenn) 

 Fagdirektorat brann, farlige stoffer, el- og produktsikkerhet, Nød- og 
beredskapskommunikasjon 

 Nødnett 

 Sivilforsvaret 

 Internasjonalt kontaktpunkt 

 Styring av Fylkesmannen på samfunnssikkerhetsområdet 

 Styrer Det Lokale El-tilsynet 

 Ca. 680 ansatte  
– Hovedkontor i Tønsberg 

– Nødnett i Nydalen 

– 5 EL-regioner 

– 20 sivilforsvarsdistrikter 

– 3 kurs- og kompetansesentre 

 Underlagt Justis- og beredskapsdepartementet 
Foto: DSB Foto:  Kai Myhre 



DSBs samordningsrolle 

 DSB understøtter JDs 
samordningsrolle. JDs 
samordningsoppgaver er 
beskrevet i 
samfunnssikkerhetsinstruksen 

 DSB kan ivareta oppgaver på 
vegne av JD – også eksplisitte 
og avgrensede oppgaver 
overfor departementene*)  

 DSB har faste 

samordningsoppgaver definert i 

kgl.res. 24. juni 2005 

 Gir hjemmel til å ta initiativ uten 

eget eksplisitt oppdrag fra JD 



Illustrasjon 



Hva må vi sikre oss mot?  

Hvilke funksjoner er det viktig å sikre?  



 

 

  
 

 

 
Totalforsvarsprogrammet 2016-2020 

 Todelt oppdrag 

– (1) videreutvikle totalforsvaret og  

– (2) øke motstandsdyktigheten i kritiske 
samfunnsfunksjoner. 

 Bidra til at samfunnets samlede ressurser benyttes mest 
mulig effektivt i alle type kriser 

 Videreutvikle det sivil-militære samarbeidet 

 Øke motstandsdyktigheten i kritiske samfunnsfunksjoner – 
som både Forsvaret og samfunnet for øvrig er avhengig 
av 

 

 



Tendenser i det sivile  

beredskapsarbeidet 

 Sivilt beredskapsarbeid generelt økt 

oppmerksomhet i NATO 

 Fokus på kollektivt forsvar og planverk 

 Norges totalforsvarskonseptet og HNS 

aktualiseres 

 Hybride trusler – rammer sivile aktører 

 

 Foto: NATO 



Forsvarets behov for sivil støtte 

 Forsvarets behov for sivil støtte i form av varer, tjenester, 

personell og tilgang til infrastruktur vil overstige ressursene 

Forsvaret har behov for til daglig. 

 Sentrale behov for Forsvaret vil være:  

– Transport 

– Helsetjenester 

– Drivstofforsyning 

 

 

 

 

Forsvaret trenger et fungerende 

sivilsamfunn  



Sårbarhet dreier seg ofte om avhengighet 

 Personell 

 Kompetanse 

 Strømforsyning 

 IKT 

 Mat 

 Vann og avløp 

 Legemidler, utstyr 

 osv. 



Digital verdikjede 

Digital verdikjede 

Digital verdikjede 

Digital verdikjede 

Digital verdikjede 
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Internasjonale ressurser  
 

Militære ressurser 
 

Offentlige sivile ressurser 
 

Frivillige ressurser 
 

Kommersielle ressurser 
 

Egenberedskap 

TOTALFORSVARET 

SAMORDNING 



Resilience og artikkel 3 

“Each NATO member country needs to have the resilience to withstand shocks 

like natural disasters, failure of critical infrastructure and military attacks. 

Resilience is a society’s ability to resist and recover easily and quickly from 

these shocks, combining civilian, economic, commercial and military factors. In 

sum, resilience is the combination of civil preparedness and military capacity.” 

 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132722.htm 

 

 

 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132722.htm


50 000 soldater 

10 000 kjøretøy 

65 marinefartøy 

250 fly  

31 nasjoner  

Foto: Forsvaret 



Erfaringer TRJE18 

 Samordning og koordinering 

 Etablering av situasjonsbilder 

og situasjonsforståelse  

 Prioriteringsmekanismer 

 Sivile beskyttelsestiltak 

 Gradert kommunikasjon i 

totalforsvaret 

 

 Lovgivning i krig  

 Mekanismer for sivil støtte til 

Forsvaret 

 Håndtering av hybride 

hendelser  

 Strategisk kommunikasjon  
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– (1) videreutvikle totalforsvaret og  

– (2) øke motstandsdyktigheten i kritiske 
samfunnsfunksjoner. 

 Bidra til at samfunnets samlede ressurser benyttes mest 
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Men hva nå? 



Samordning- 

i hele krisespekteret  

 
Bruk av etablerte  

krisehåndterings-  

mekanismer  

 

Situasjonsforståelse, prioriteringsmekanismer, 

kommunikasjonsmidler, raske beslutninger 

-trimme apparatet 

 

 



Veien videre… 

 

 Mye er gjort, noe gjenstår og arbeidet fortsetter 

 

 Totalforsvarsarbeidet må fortsette også etter 2020 – 

en kontinuerlig og dynamisk prosess 

 


