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«Bygge utholdenhet og motstandskraft»



«Ressursene MÅ finne hverandre»
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Samfunnssikkerhet
- mer enn politi og forsvar

• Samfunnssikkerhet dreier seg om vern om liv og helse, demokrati og 

styringsevne og kritiske samfunnsfunksjoner

• Samfunnssikkerhet dreier seg om å bygge et samfunn som er 

inkluderende, robust og som har styrke til å møte det som måtte komme

• Samfunnssikkerhet dreier seg om å være forberedt på å håndtere det vi 

ikke klarer å forutse



Hva må vi være forberedt på å møte?

Åkneset

Ålesund

TurøyKomplekse hendelser

Skogbranner

Foto: 

DSB



Scenarioer med lav sannsynlighet og store 

konsekvenser



Analyser av krisescenarioer



• Sikkerhetspolitisk situasjon

• Økt migrasjon

• Teknologi 

• Hybride hendelser

• Klima

• Terror

• Helse
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Det helhetlige utfordringsbildet

1.I Norge er det helhetlige utfordringsbildet ekstra utfordrende. Vi er et stort, men samtidig lite land. Tidligere i høst hadde vi skogbranner i Midt-Norge og flom på Sørlandet 



Hybride trusler 

• Grensene mellom sivile og militære 

problemstillinger er i ferd med å viskes ut

• Vi kan bli rammet av hybride hendelser som 

kan ta ut viktige samfunnsfunksjoner

• Vi vet ikke alltid om det er en tilsiktet eller 

utilsiktet handling

• Falske nyheter – påvirkning 

Foto: 

Colourbox



AKS

Hva må vi 

sikre oss 

mot?

KIKS

Hva er det 

viktig å 

sikre?

Hva kan skje – hva er det viktig å sikre?



De 14 kritiske samfunnsfunksjonene

• Styring og kriseledelse

• Forsvar

• Lov og orden

• Helse- og omsorg

• Redningstjeneste

• IKT-sikkerhet i sivil sektor

• Natur og miljø

• Forsyningssikkerhet

• Vann- og avløp

• Finansielle tjenester

• Kraftforsyning

• Ekom

• Transport

• Satellittbaserte tjenester



Sårbarhet dreier seg ofte om avhengighet

• Personell

• Kompetanse

• Strømforsyning

• IKT

• Mat

• Vann og avløp

• Legemidler, utstyr

• osv.



Totalforsvarskonseptet 

Samfunnets samlede ressurser

skal om nødvendig kunne 

mobiliseres for forsvaret av landet, 

for å håndtere akutte og prekære 

sikkerhetsutfordringer i væpnet 

konflikt eller når væpnet konflikt 

truer. 



Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar
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Krig
Væpnet

konflikt

Under den kalde krigen; fokus på sivil støtte til Forsvarets militære operasjoner

Fred





Det moderniserte totalforsvarskonseptet

Det moderniserte totalforsvarskonseptet 

omfatter gjensidig støtte og samarbeid 

mellom Forsvaret og det sivile samfunnet i 

forbindelse med forebygging, 

beredskapsplanlegging, krisehåndtering i 

hele krisespekteret fra fred via 

sikkerhetspolitisk krise, til væpnet konflikt. 



Krig
Væpnet

konflikt

Normalt
Uønskede hendelser

Større uønskede 

hendelser

Må kunne bistå med relevante kapasiteter i hele skalaen fra de små hendelsene til krig 

Sikkerhetspolitiske 

kriser



Tendenser i det sivile beredskapsarbeidet

• Sivilt beredskapsarbeid 

generelt økt oppmerksomhet i 

NATO

• Fokus på kollektivt forsvar og 

planverk

• Hybride trusler – rammer sivile 

aktører

Foto: NATO



Hybride hendelser 
• Grensene mellom sivile og militære 

problemstillinger er i ferd med å viskes ut

• Vi kan bli rammet av hybride hendelser som 

kan ta ut viktige samfunnsfunksjoner

• Vi vet ikke alltid om det er en tilsiktet eller 

utilsiktet handling

Foto: Colourbox



• Etablert i regjeringskonferanse 3. 
november 2016 

• Todelt oppdrag
– (1) videreutvikle totalforsvaret og 

– (2) øke motstandsdyktigheten i kritiske 
samfunnsfunksjoner.

• JD eier programmet, departemental 
styringsgruppe

• DSB koordinerer og administrerer på 
direktoratsnivå

Program for videreutvikling av totalforsvaret og 

økt motstandsdyktighet i samfunnskritiske 

funksjoner
Hva må vi 

sikre oss 

mot?

Hvilke 

funksjoner er 

det viktig å 

sikre?



Ressursene må finne hverandre gjennom hele krisespekteret

Internasjonale ressurser

Militære ressurser

Offentlige sivile

ressurser

Kommersielle ressurser

Egenberedskap

Frivillige organisasjoner



NATOs grunnleggende forventninger

- operasjonalisering av artikkel 3

1. Sikre kontinuitet i nasjonale styringssystemer og 
kritiske offentlige tjenester

2. Sikre robust kraftforsyning

3. Sikre evnen til å håndtere ukontrollert forflytning av 
mennesker

4. Sikre robust mat- og vannforsyning

5. Sikre evnene til å håndtere masseskadesituasjoner

6. Sikre robuste sivile kommunikasjonssystemer

7. Sikre robuste transportsystemer



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



Sivil 

vertslandssstøtte



Sivilbeskyttelse



Dagens Sivilforsvar

Støtte til nødetatene

Evne til å levere beskyttelse ved 

alvorlig krise og krig

SF har håndtert store innsatser som:

«Utøya», «Flyktning Finnmark»

og «Skogbrann sommer 2018»

Framtidens Sivilforsvar

Varsling og informasjon

Planlegge evakuering 

Gjennomføre evakuering

Tilfluktsrom

Dekningsrom

CBRNE

Utdanning

Trening og øving

Krigsreserven, utholdenhet og evne til å levere 

beskyttelse og hjelp til livsoppholdelse over tid

• Sivilforsvaret er statens primære sivile beskyttelsesetat 

• Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte sivilbefolkningen i krig (tildelingsbrevet fra JD 2018). 

• Sivilforsvaret har virkeområde i hele krisespekteret



Tilfluktsrom

• Dekningsgrad 50% (ikke oppdatert ift demografi)

• Teknisk verdi 58 Miliarder kr

• Dimensjonering for kontinuerlig opphold i 6 timer, og med 72 timer

klargjøringstid

• Meget varierende tilstand

• Ingen nybygging siden 1998



Mobilbasert befolkningsvarsling

• Et naturlig supplement til tyfonvarslingen - stor 

rekkevidde, effektiv kanal

• Oppdrag fra JD: utrede mulig anskaffelse av 

nasjonalt mobilbasert system for befolkningsvarsling

• Tidsplan: innen 1. februar 2019



Planverk som dekker planlegging og 

iverksettelsen av den evakueringen som 

Sivilforsvaret skal forestå er svært mangelfulle

Foto: ScanpixFoto: Rune Pedersen



Trident Juncture 2018

• Hendelse (14. august – 25. desember)

- Perioden hvor det er NATO-styrker i 
Norge som krever vertslandsstøtte.

• FTX (25. okt – 7. nov.) 

- Feltøvelse. Styrker på bakken som skal 
trene på krigsoperasjoner. Primært for 
taktisk og operasjonelt nivå. 

• CPX (14. – 23.nov) 

- Spilløvelse. Styrker /troppeforflytning 
simuleres i CAX. Øvelse for operasjonelt 
og strategisk nivå.Foto: Forsvaret
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Et utvalg sivil-militære øvingsmomenter

• Sivil-militært samarbeid lokalt, 

regionalt, nasjonalt og internasjonalt 

• Juridiske problemstillinger i krig

• Kommunikasjon i det graderte 

domenet 

• Strategiske beslutnings- og 

prioriteringsmekanismer

• Krisekommunikasjon i krig



DSBs samordning

Helhetlige forberedelser med bred involvering hvor man 

vurderer og minimerer risiko innenfor alle relevante 

risiko- og sårbarhetsforhold. 





«– Jeg tror det er en 

nabo som ikke er så glad 

i alliansen. Jeg refererer 

til Russland, sier 

admiralen»

Admiral James Foggo

Kommunikasjon
- Skremme eller betrygge?



Samfunnseffekter så langt

• Styrket evne til mottak av allierte 

forsterkninger

• Styrket evne til sivil-militært samvirke

• Bevisstgjøring og refleksjon rundt 

egenberedskap og den norske 

forsvarsevnen

• Norge oppfattes som troverdig og kapabel 

NATO-alliert

Foto: Colourbox



Egenberedskap





«- Vi måtte trykke på de 

røde knappene. 

Alarmen gikk og 

sivilforsvar og 

heimevern ble 

etter hvert kalt inn»

Jon Rolf Næss, 

Ordfører i Bykle:

Sivilt-militært samarbeid



Totalforsvarsprogrammet etter TRJE18

• Omfattende arbeid med å implementere læringspunkter

→ Målsetting om at de fleste skal være implementert, eller 

har en handlingsplan om implementering ila 2020

• Inkludere aktører og områder i arbeidet 

→ Det gjenstår flere sektorer, områder og aktører som ennå 

ikke er inkludert i totalforsvarsarbeidet, eks. kommuner, 

finanssektoren, frivillige og private organisasjoner 



Temaer innen totalforsvarsarbeidet 2019-2020

• Vertslandstøtte

• Lovgrunnlag

• Prioriteringsmekanismer

• Kommunikasjon/sambands-midler

• Situasjonsforståelse

• Strategisk kommunikasjon

• Hybride hendelser 

• Sivilbeskyttelse

• Øvelsesregime 





En ligning med flere ukjente 

• Vi kan ikke planlegge for alle eventualiteter 

• Konsekvenser må håndteres – årsaken er tidvis av mindre 

betydning

• Verktøykassen er i mange tilfeller gitt 

• Rutiner, kunnskap, ferdigheter men også kreativitet og handlekraft 

• Forberedelser er alltid viktig



«Sammen er vi motstandsdyktige, godt 

forberedt og utholdende når det gjelder»



En passe dose sikkerhet

• «Vi lever i det tryggeste sekund i 
historien, på det tryggeste sted 
på kloden. NYT det!
Det er ikke nødvendig å rope 
Ulv! Hver gang en 
laboratoriemus får en skjelving»

• «Trygghet er livets grunnmur. 
Men for å være trygg, må du 
inngå samliv med fare»

Per Fugelli
Foto: Jarvin - Eget verk, 

Wikipedia commons


