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Industrivern for fremtidens 
utfordringer – er dere 
forberedt?
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Fylkesberedskapssjef



• Utfordringsbildet

• Totalforsvaret

• Litt om fylkesmannen

• Samarbeid og samvirke
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Beredskapsstaben 3

Politiets sikkerhetstjeneste
• Masseødeleggelsesmidler

• Terror

• Trusler mot myndighetspersoner

• Spionasje

DSBs krisescenarioer (nasjonalt risikobilde)

Etterretningstjenesten
• Militant islamisme

• Russland og Nordområdene

• Trusler i det digitale rom

• Midtøsten og Nord-Afrika

• Østen/Kina

Nasjonalt trusselbilde



Sårbarhet

Strømutfall

Industri

Finans
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Transport  
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Samarbeid og samvirke i 
fremtiden

• Fra respons til forebygging

• Fra akutt til langsiktig innsats

• Samarbeid på tvers av sektorer

• Samarbeid på tvers av nivå

• Bruk av ny teknologi

• Ikke minst, samarbeid med de som 
ikke samarbeider i det daglige! (ref
flyktningsituasjonen i 2016)

06.12.2019 Forfatter: 



Fylkesmannens oppgaver på beredskapsområdet
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Fylkesmannen

- Instruks for fylkesmannens

samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeid (2015)

- Årlige styrende dokumenter

Oversikt

Kommunale 

ROS-analyser

Virksomheters 

ROS-analyser

Fylkes-ROS

Håndtering
Varsling

Rapportering 

(fag/samordning)

Samordning

Eget planverk 

stab/varsling

Fylkesbered-

skapsrådet

ABU

KOMMUNENE

Forebygging

Plangjennom-

ganger

Øvelser

Tilsyn

Råd og 

veiledning



• Krav til alle fylker

• Tilsvarende i kommunene 

FylkesROS 2020
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Leveringssvikt medikamenter og 
medisinsk forbruksmateriell



Strøm- langvarig 
bortfall



Totalforsvaret

• Utviklet etter andre verdenskrig

• To formål:

• Avskrekke enhver aggressor fra å angripe
Norge

• Dersom et angrep allikevel kom ville
samfunnets samlede reussurser settes inn I 
forsvarskampen



Angrepsplanene

• Del av en storkrig

• To separate angrep 
Nord-Norge/Sør-
Norge

• Utstrakt bruk av 
taktiske atomvåpen

• Styrkeforholdet 
endret seg



Sivil beredskap

• Administrativ beredskap

• Økonomisk beredskap

• Transport, landbruk, bygg og anlegg, arbeidskraft

• Kraftforsyning, drivstoffberedskap, rasjonering

• Militære rekvisisjoner og leveringspålegg

• Sivilforsvar

• Skadeforebyggende tiltak

• Krigsutflytting

• Tilfluktsrom

• Varsling av befolkningen

• Mørklegging

• Skadebøtende tiltak

• Utrykningsavdelinger (sanitet/rydning/brannvern/gassvern/orden)

• Egenbeskyttelse

• Rodetjeneste

• Husvernet

• Industrivernet

• Politi

• Helseberedskap

• Informasjonsberedskap







Et mulig angrep 
på Vestfold under 
den kalde krigen
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Den kalde krigen - tidsvitner



• Liverpool ble seriemester i 
England! 

Den kalde krigen – rarieteter!
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Forberede det sivile samfunn på å møte en 
krigssituasjon slik at:

• Omstilling fra fred til krig kan skje hurtig og 
effektivt med bibehold av et organisert samfunn

• Det militære forsvar sikres den nødvendige 
sivile støtte

• Totalforsvarets sivile ledd og befolkningen får 
dekket sine viktigste behov

• Liv og helse blir vernet

• En omlegging til den høyest mulige grad av 
selvforsyning kan gjennomføres

Den sivile beredskap frem til 1991- mål
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• 1938 Industriluftvernet, offensivt industrivern, senere defensivt med brannvern og sanitet

• 1953 – sivilforsvarsloven, industrivernet fulgte stort sett sivilforsvarets utvikling frem til 
1991

• Personellet var mobilisert i egen stilling

• 2010 sivilbeskyttelsesloven – NSO tilsynsmyndighet

• Etter 1991, endring bort fra krig som dimensjonerende

• (Spredning et gjennomgående prinsipp under den kalde krigen)

Industrivernet og totalforsvaret, et tilbakeblikk
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Sivil krigsoppsetning i 
fylket frem til 1991
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Forsvaret 1990-2015



• Moderne krigføring – endret 
beskyttelsesbehov. 

• Forsvar av verdier og 
infrastruktur får høyere verdi

• Et helt annet samfunn

• Evne til maktprojeksjon i tre 
dimensjoner – tid, rom og ulike 
samfunnsfunksjoner.

• Allianseforsvar – mottak, 
samarbeid, støtte

• Styrke evne til felles 
situasjonsforståelse, ledelse og 
responsevne på alle nivå!

Det nye totalforsvaret
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• Hybride trusler - egenbeskyttelse

• Kontinuitetsplanlegging – egen beredskap

• Bistå ved redningstjeneste men hva er rollen ved 
akutt forurensning? 

• Forsyningsberedskap? Drivstoff – kraft? 

• Bedrifter med avtaler om leveranse til Forsvaret 
og/eller samfunnskritisk funksjon, industrivern? 
Mobilisering i egen funksjon utløst gjennom SBS? 

• Fortsatt følge Sivilforsvaret? 

Industrivernet og totalforsvaret i dag
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Industrien og industrivernet representerer:

• Beredskap med materiell, kompetanse og ferdigheter. RFGA, lokaler, særskilt materiell, er 
organisert og trent for innsats

• Sårbarhet ved at hendelser direkte eller indirekte vil berøre bedriftens kjerneoppgaver

• Risiko ved at bedriftens aktivitet (transport/lagring/transport) kan være utløsende årsak 
til hendelser som utfordrer samfunnets beredskap

• Leverer samfunnskritiske tjenester og funksjoner i fred krise og krig

Beredskap handler gjerne om å nytte hele samfunnets ressurser!

• Utfordringer: 

• Møte forventningene fra offentlige myndigheter

• Organisatoriske utfordringer inkl. kompetanse (konsernmodeller)

Samarbeid med industrien og industrivernet –
hvorfor? 
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Sivilt beredskapssystem (SBS)

• Bygger på:

• Nasjonalt Beredskapssystem

• Beredskapssystem for Forsvaret

• Som igjen bygger på NATOs beredskapssyst.



Samordne og samarbeide

• Samordne: «koordinere til en helhet, slik at det oppstår overensstemmelse»

• Samarbeid: «det å arbeide sammen; arbeid i fellesskap»

• Koordinere: «få til å virke sammen; samordne»

Oppdrag og fullmakter regionalt/lokalt om å samordne. 

• Fylkesmannen, kgl.res.19.06.2015

• Politimester, kgl.res.19.06.2015/politiloven

• HV-distriktssjef, «Ivareta lokalt territorielt ansvar innenfor eget distrikt i fred, krise og krig.»

• Kommunen, sivilbeskyttelsesloven

Fra boka Det nye Totalforsvaret (Gyldendal, 2019, Norheim-Martinsen): «I fredstid er det 
politiet som har ansvar for samfunnssikkerhet»

Er samordning en selskapslek?
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Fylkesmannens mandat og ansvar
(kgl.res.19.06.2015)

Instruksen gjelder for fylkesmannens samordning av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap gjennom 
kunnskap og oversikt over risiko og sårbarhet, effektiv og målrettet forebygging, tilstrekkelig beredskap og 
krisehåndteringsevne, gjenopprettelse av funksjoner ved ødeleggelser, samt læring fra øvelser og hendelser.

• Instruksen gjelder i hele krisespekteret fred, krise, væpnet konflikt og krig.

• Instruksen endrer ikke andre samfunnssikkerhetsaktørers ansvar.

• Instruksen endrer ikke gjeldende ansvar og organisering ved aksjoner ved akutt forurensning.

• Instruksen endrer ikke gjeldende ansvar og organisering av redningstjenesten eller politiets generelle ansvar 
etter politiloven § 2 nr. 4 og § 27 tredje ledd.

IV Fylkesmannens ansvar for å samordne, holde oversikt over og informere om arbeidet med samfunnssikkerhet og 
beredskap i fylket
Fylkesmannen skal

• samordne det sivile arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap og kontakten innen totalforsvaret i fylket 

• samordne den sivile planleggingen med Forsvarets muligheter for å gi støtte til det sivile samfunn og med 
Forsvarets behov for å få sivil støtte 



…..Fylkesmannens mandat og ansvar
(kgl.res.19.06.2015)

V Fylkesmannens oppgaver som veileder og pådriver

• ta initiativ til, veilede og samordne arbeidet med den sivile beredskapsplanleggingen i fylket, samt det sivil-militære samarbeidet om 
beredskapsplanlegging i fylket

IX Fylkesmannens regionale samordningsansvar ved håndtering av uønskede hendelser

• Fylkesmannen skal på regionalt nivå samordne den sivile krisehåndteringen, og mellom sivile og militære myndigheter, for å sikre optimale løsninger i 
samarbeid med berørte aktører, og i samsvar med gitte instrukser, retningslinjer og lover. Når uønskede hendelser er varslet eller har oppstått, skal 
fylkesmannen og berørte politimestere umiddelbart etablere gjensidig kontakt for å vurdere situasjonen.

X Fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks kap X

• Fylkesmannen skal sørge for at fylkets ressurser fordeles og utnyttes på en måte som dekker befolkningens behov best mulig i samsvar med eventuelle 
retningslinjer fra aktuelt fagdepartement. Fylkesmannen skal om nødvendig og i samarbeid med andre myndigheter samordne og prioritere mellom 
sivile behov og videreformidle ekstra ressurser til kommunene. Fylkesmannen skal bidra til fremskaffing, samordning og prioritering av sivil støtte 
til Forsvaret.

• Er fylkesmannen avskåret fra kontakt med regjeringen, eller oppstår det på grunn av forholdene fare hvis beslutninger utsettes, skal fylkesmannen, i 
den utstrekning det er nødvendig for å ivareta samfunnsviktige interesser, gi bestemmelser og utøve forvaltningsmyndighet som nevnt i lov 15. 
desember 1950 nr. 7 om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold § 5 første ledd, jf. § 3.

• Når Kongen bestemmer kan fylkesmannen, om situasjonen gjør det nødvendig under krig, krigsfare og liknende forhold, gi pålegg til 
forvaltningsorganer og politiet i fylket og ved behov omgjøre deres avgjørelser.

• På en erklært krigsskueplass skal fylkesmannen overlate ledelsen av fylkesadministrasjonen til de militære myndigheter i den utstrekning disse 
krever det etter lov 15. desember 1950 nr. 7 om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold § 5 første ledd, jf. § 6.



Fylkesberedskapsrådet (FM kan innkalle de 
han/hun ønsker)

• Etatssjefer (politi, HV, brann (kommunalt), sivilforsvar, helse, mattilsyn mm)

• Eiere av kritisk infrastruktur/samfunnstjenester (kraft, vann, transport, ekom, finans)

• Frivillige organisasjoner

• Næringsliv

• Kommuner



§ 1.Formål

• Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. 
Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers 
av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, 
miljø og materielle verdier.

• Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som 
virksomhet og som pådriver overfor andre aktører.

I tillegg helhetlig ROS-analyse og overordnet beredskapsplan

Kommunen
(forskrift om sivilbeskyttelse)
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Beredskapsstaben 32

Kunnskap om samfunnets sårbarhet benyttes til å sette 

mål for en klimatilpasset og trygg samfunnsutvikling. 

Dette skal gjøres både gjennom 

beredskapsplanlegging etter sivilbeskyttelsesloven og i 

samfunns- og arealplanleggingen. 

Det er viktig at arealplaner bygger på et 

kunnskapsgrunnlag som avklarer all risiko og sårbarhet, 

herunder naturfarer og klimaendringer, 

virksomhetsrisiko og konsekvenser for svikt i viktige 

samfunnsfunksjoner.

(hentet fra side 15)

Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging (Kgl. res 14. mai 2019)



Beredskapsstaben 33



• Skogbrann

• Atomhendelser/ulykker

• Andre naturhendelser(flom/skred/vindfall)

• Sikkerhetspolitiske kriser

• Totalforsvaret (SBS/BFF-mottak av allierte forsterkninger)

• Katastrofer og ulykker (industriulykker/transportulykker/terrorhendelser)

• Flyktningehåndtering

• I utlandet eller hjemme

• Smittevernsaker/pandemi

• Evakuering

• Cyberangrep

• …….

Når må vi samordne?
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Evne til samhandling når informasjonen er gradert

• Samvirke og ledelse

• FIS BASIS

• Møtelokaler

• Fylkesberedskapsrådet

• Kommunene

• Evne til møter, oppbevaring, drøfting, deling og produksjon av 
informasjon

• Kompetansebehov, kapasitetsutfordringer?

• Fare for handlingslammelse? 

• Grunnleggende nasjonale funksjoner (objektsikkerhet?) vs. andre 
prosesser slik som KIKS



Reformene siste 5 år 

• Politireformen

• Kommunereformen/regionreform/fylkesmannsreformen

• Langtidsplanen for Forsvaret, 2015 og 2020

• Landmaktsutredningen

• Konseptvalgutredningen for sivilforsvaret

• Brannstudien

• Program for utvikling av totalforsvaret



Strukturell sårbarhet - struktur danner forutsetning for 
samhandling, kultur avgjør kvalitet!
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Nye regioner
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Politidistrikt
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Heimevernsdistrikt
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Sivilforsvarsdistrikt
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Brannvesen
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Tollregioner
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Helseregion
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• Utfordringsbildet

• Totalforsvaret

• Litt om fylkesmannen

• Samarbeid og samvirke
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Kontaktinformasjon

46

Sikringsradioen: Bemannes ved behov

Nødnett: Bemannes ved behov

Satelittelefon: (Iridium). Bemannes ved behov

Facebook: https://www.facebook.com/fmveberedskap/

Twitter: @fmvtberedskap og @beredskapsdagen

Hjemmeside: https://www.fylkesmannen.no/vestfold-og-telemark/

https://www.facebook.com/fmveberedskap/
https://www.fylkesmannen.no/vestfold-og-telemark/

