
Kort høringsfrist 
Justis- og beredskaps-

departementet sendte 3. mai 

Koronakommisjonens rapport 

på høring. Forhistorien skulle 

være kjent for de aller fleste. 

Regjeringen oppnevnte ved 

kongelig resolusjon 24. april 

Koronakommisjonen for å få 

en grundig og helhetlig 

gjennomgang og evaluering 

av myndighetenes håndtering 

av pandemien. 

Kommisjonens rapport ble 

avgitt til statsministeren  

14. april. Departementet ber i 

høringsbrevet spesielt om  

synspunkter på 

kommisjonens anbefalinger 

og læringspunkter. 

Høringsfristen er torsdag  

17. juni, en frist som må sies 

å være kort. 

 

 

                  

 
 
Samfunnssikkerhetens  Hus (SSH),  Bergen .  Et  godt  
eksempel  på mul ighetene når  f lere  kommuner  samarbeider.  
Foto:  Thor Ei r ik  Borgersen  

Krisehåndtering:  
Økt kommunalt samarbeid 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)  
har gjennomført sin årlige kommuneundersøkelse.  
Naturlig nok preget håndtering av koronapandemien  
kommunenes beredskapsarbeid i 2020, men dette har  
hatt en positiv effekt og ført til mer samarbeid om krise- 
håndtering. 
- Mye av det planlagte beredskapsarbeidet ble satt på  
vent det siste året, og erstattet av krisehåndtering  
knyttet til pandemien, sier direktør i DSB Elisabeth  
Aarsæther.  

 

Årets resultater viser at kommunene er inne i en positiv utvikling, både interkommunalt og i samarbeidet med 

andre beredskapsaktører. Det meldes også om tett og god oppfølging fra Statsforvalteren. Sistnevnte har en 

viktig oppgave med å veilede og følge opp kommunene i deres arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. 

80 prosent av kommunene har besvart årets kommuneundersøkelse. 97 prosent av disse oppgir at de har en 

helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i tillegg til en overordnet beredskapsplan. 84 prosent oppgir at de har øvd 

med overordnet beredskapsplan siste to år. 81 prosent oppgir at de har utarbeidet mål for arbeidet med 

samfunnssikkerhet og beredskap. 

- For NTF som ivrer for trygge og robuste samfunn, og ikke minst 

interkommunalt samarbeid, er dette meget hyggelig lesning, sier 

styreleder i NTF Signe Øye. 

_________________________________________________________  

Kunnskapsbanken: 

Skal lette tilgang på 

informasjon 
Kunnskapsbanken er et 

datasystem utviklet av 

Direktoratet for samfunns-

sikkerhet og beredskap (DSB) for 

å gjøre informasjon om risiko og 

sårbarhet lettere tilgjengelig. 

Gjennom den skal DSB innhente 

og sammenstille opplysninger om 

natur- og vannskader fra 

forsikringsselskaper, slik at 

kommuner og andre offentlige 

organer kan bruke dette i arbeidet 

med bl.a. risiko- og 

sårbarhetsanalyser. Kunnskaps-

banken skal bidra til å styrke 

kunnskapen om naturhendelser 

og konsekvensene av disse, og 

dermed bidra til å styrke det 

forebyggende arbeidet lokalt, 

regionalt og nasjonalt. Med 

virkning fra 1. mai i år har 

Stortinget vedtatt endringer i 

sivilbeskyttelsesloven. 

Endringene gir DSB nødvendig 

behandlingsgrunnlag for å 

innhente, foreta vurderinger, 

analyser og sammenstillinger 

av opplysninger om natur- og 

vannskader. For tiden pågår det 

et arbeid med å utarbeide 

utfyllende forskrifter til de nye 

lovbestemmelsene, både om 

Kunnskapsbanken og på 

sivilforsvarsområdet. 
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Mindre sannsynlighet 

for alvorlige hendelser  
Direktoratet for strålevern og 

atomsikkerhet (DSA) gjennom-

fører årlig opinionsundersøkelser. 

I tallene for 2020 er det registrert 

en nedgang i sannsynlighets- 

vurderinger for alle de konkrete 

hendelser det er spurt om, 

sammenliknet med tidligere år. 

En kjernekraftulykke i Norges 

nærområde vurderes fortsatt som 

den mest sannsynlige hendelsen 

som kan inntreffe (51 prosent). 

Dernest følger bruk av kjerne-

våpen (44 prosent), ulykke med 

atomubåt (38 prosent) og 

transportulykke (36 prosent). 

Betydelig færre mener at det er 

sannsynlig med radioaktiv 

forurensning som følge av 

terrorisme i Norge (26 prosent). 

 
Foto: Ubåten USS New Mexico følges av  

KV Harstad inn til Grøtsund Industrihavn / FMS 

Undersøkelsen viser også at et 

stort flertall av innbyggerne vil 

være lydhøre overfor råd fra 

myndighetene i en alvorlig 

situasjon. 80 prosent svarer 

ubetinget ja til at de vil oppholde 

seg innendørs i inntil 2 døgn hvis 

myndighetene anbefaler det. 68 

prosent sier ubetinget ja til å følge 

kostholdsråd og 74 prosent i 

målgruppen under 40 år, sier ja til 

at de vil ta jodtabletter.På 

spørsmål om hvem inn-byggerne 

ville stole mest på hvis det kom 

motstridende og ulik informasjon 

om en atomulykke, svarer 51 

prosent at de vil stole mest på 

myndighetene.  

29 prosent svarer forsknings-

institusjoner og 12 prosent 

miljøvernorganisasjoner. 

  

Kvikkleireskred: 

1000 soner bør 

vurderes nærmere 

I etterkant av kvikkleireskredet i 

Gjerdrum har Norges vassdrags- 

og energidirektorat (NVE) 

gjennomgått status for sin 

karlegging av risikoen for den 

type skred. Det er utarbeidet en 

rapport som også inneholder 

forslag om å øke kartleggingen. 

- Rapporten er en intern 

gjennomgang, men vi velger å 

legge den lett tilgengelig for 

offentligheten på grunn av den 

store interessen rundt saken, sier 

Brigt Samdal, som er direktør for 

skred- og vassdragsavdelingen i 

NVE. 

Når det gjelder kvikkleire er det 

utvalgte kartleggingsområder 

som ligger under marin grense 

som er relevante. Om lag 80 

prosent av utvalgt areal er 

kartlagt i Norge. Etter at NVE 

overtok skredansvaret i 2009 er 

det utført oversiktskartlegging i 37 

kommuner, et areal som utgjør 

rundt 2000 km². Før 2010 var det 

utført kartlegging av 57 kartblad, 

som dekker 81 kommuner, et 

areal på om lag 15.000 km². Ved 

utgangen av mars i år finnes det 

2310 kvikkleiresoner i NVEs 

database. Rundt 1000 av disse er 

i de tre høyeste risikoklassene og 

med høy faregrad. 

Rapporten inneholder forslag 

som vil bidra til økt kartlegging og 

bedre oversikt. Noen av tiltakene 

er innføring av innmeldingsplikt til 

NVE etter grunnundersøkelser og 

fareutredninger og tilgang til 

sjøbunnsdata ned til –30 meter. 

Som et ledd i å kunne forsere 

kartleggingsarbeidet mener NVE 

at det bør utredes og klargjøres 

om regelverket for tilskudds-

ordningen bør endres slik at den 

også kan dekke farekartlegging. 

EU-samarbeid om sivil 

beredskap 
I en verden med stadig økende 

naturkatastrofer, ny teknologi, 

cybertrusler og helseutfordringer, 

settes Norges nasjonale evne til 

krisehåndtering på store prøver. 

Dette gjør at regjeringen ønsker å 

videreføre sitt lange samarbeid 

med EU innenfor sivil beredskap. 

Covid-19-pandemien har vist hvor 

avgjørende nært europeisk 

samarbeid er. Deltakelse i «EUs 

ordning for sivil beredskap» 

(UCPM) har bidratt til å gi Norge 

tilgang til viktige tiltak for å 

håndtere den pågående 

koronakrisen. Ordningen sørget 

blant annet for at 600 nordmenn 

kom seg hjem under utbruddet av 

pandemien. Det er ventet at 

Stortinget gir sitt samtykke til 

videre deltakelse i ordningen om 

kort tid. 

 
Foto: Ambulansefly / UNN 

Som en del av EUs sivile 

beredskap, RescEU, etableres 

det nå et ambulansefly med fast 

base i Tromsø. Flyet skal brukes 

til å frakte pasienter med 

alvorlige, smittsomme 

sykdommer i hele EU- og EØS-

området. Det styrker både den 

europeiske og den norske 

beredskapen ved at flyet også 

inngår i Norges nasjonale 

luftambulansetjeneste når det 

ikke er på europeiske oppdrag. 

Flyet vil være på plass i slutten av 

inneværende år. Avtalen som er 

inngått med EU innebærer at de 

fullfinansierer tilbudet i perioden 

2021 – 2026. 
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