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Totalforsvarsarbeidet etter 2020 

 Har vi reetablert og sikret at beredskap, planverk og 

prosedyrer knyttet til både fredstidskriser og 

sikkerhetspolitisk krise er på plass?  

 Arbeidet krever både fortsatt innsats og ressurser 

– Øvelser, planverk m.m. 

 Sektorlovverk må henge sammen- eks 

rekvisisjonsordninger 

 



Totalforsvarsarbeidet etter 2020 

 Totalforsvarskonseptet må inn i allerede eksisterende 

planprosesser – inn i samfunnsplanleggingen  

 Oppfølging av totalforsvaret må følge samme 

systematikk som øvrige områder innen 

samfunnssikkerhet – behov for å tydeliggjøre krav og 

forventninger i sektorlovverk?  

 Samme «sense of urgency»?  

 



Oppfølging og veien videre 
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 Etablere en helhetlig forståelse av totalforsvaret på tvers 

av kommuner og regioner gjennom økt kompetanse om 

totalforsvaret 

 Videreutvikle totalforsvaret regionalt og lokalt gjennom sivil-

militære øvelser. 

 Sikre erfaringsoverføring fra regionale og lokale prosjekter 

som er initiert gjennom, eller på annen måte er relevant, for 

arbeidet i totalforsvarsprogrammet. 

 Integrere privat-offentlig samarbeid i det regionale og 

lokale totalforsvaret. 

 

Regionalt og lokalt 

- hvordan påvirker totalforsvaret kommunene? 



Viktige tiltak 

 Sikkerhetspolitisk krise og 

totalforsvar inn som element i 

planverksarbeid 

 Sivilt-militært samarbeid må inn i 

planprosesser, ROS-analyser, 

beredskapsplanverk etc.  

 FMs samordningsrolle i arbeidet 

med GNF, objektsikring, 

nøkkelpunkt etc. 

 

 



Offentlig-privat samarbeid 

• Hva innebærer totalforsvaret for næringslivet?  

• Tettere samarbeid med private virksomheter 

• Mål å benytte allerede etablerte arenaer, som 

denne, og å etablere tettere kontakt med 

arbeidsgiver- og interesseorganisasjoner  

• Samarbeid med Næringslivets 

sikkerhetsorganisasjon 

 



Kompetanseheving  

 Kompetanseheving i form av kurs og utdanning på alle 
nivåer, innenfor alle sektorer 

 Totalforsvaret er i sin natur sivil-militært – og 
kompetansehevingen må være harmonisert mellom 
Forsvaret og sivile etater 

 Arenaer: NUSB (Nasjonalt utdanningssenter for 
samfunnssikkerhet og beredskap), Forsvarets 
høyskole, Politihøgskolen, universiteter og høyskoler 
m.m  

 



Det moderniserte totalforsvaret 
- samfunnets samlede ressurser 
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