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DSBs visjon 

Et trygt og robust samfunn –  

der alle tar ansvar 
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Fag og politikk 

 Beregning av tåleevnen er annerledes for samfunnet 

enn for plattformer offshore 

 Samfunnets tåleevne fortjener debatt mer enn bøyde 

hoder 
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Direktoratet for  

samfunnssikkerhet og beredskap 

 Samordningsansvar på nasjonalt nivå for samfunnssikkerhet 

og beredskap 

 Fagdirektorat brann, farlige stoffer, el- og produktsikkerhet 

 Sivilforsvaret 

 Etatsstyring av Fylkesmannen på samfunnssikkerhetsområdet 

 Styringsdialog med NSO 

 Styrer Det Lokale El-tilsynet 

 Ca. 650 ansatte 

 Underlagt Justis- og beredskapsdepartementet 
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DSBs kapasiteter 

 Støtter brann- og redningstjenestene 
– ledelsesstøtte 

– skogbrannhelikopter 

– redningsinnsats til sjøs 
 

 Sivilforsvaret 

 Fylkesmennene 

 Industrivernet 

 Spesialiststøtte innen våre fagområder 

 Støtter Kriserådets/JDs samordning 

 Koordinering på direktoratsnivå ved hendelser 

 Tilsyn – Planverk – Øvelser 

 Nasjonalt kontaktpunkt for EU, FN og NATO 

 Kriseinfo.no 
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DSBs samordningsansvar 
(kgl. Res. 24. juni 2005) 

 Understøtter JDs samordningsrolle 

 ”Ha oversikt over sårbarhets- og beredskapsutviklingen i 
samfunnet og ta initiativ for å forebygge hendelser med sikte 
på å hindre tap av liv, helse, miljø, viktige 
samfunnsfunksjoner og store materielle verdier”  

 ”Ta opp til diskusjon og avklaring eventuell ugunstig utvikling 
innenfor samfunnsviktige sektorer overfor den myndighet 
som har ansvar” 

 ”Bistå JD og øvrige departementer ved koordinering av 
håndtering av større kriser og katastrofer” 

 ”Sammenstille og analysere informasjon fra fylkesmennene, 
involverte etater og internasjonale nettverk” (Meld. St. 29) 
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Hendelser den siste tiden  

 Ekstremværene «Jorun», «Kyrre», «Lena», «Mons» «Nina» «Ole»  

     «Petra» og «Roar» (2014 og 2015) 

 Skog- og lyngbranner i Flatanger og på Frøya januar 2014 

 Skred i Namdalseid, og påfølgende stor bølge mot Statland, januar 2014 

 Storbrann i Lærdal januar 2014 

 Terrortrusselen i juli 2014 

 Flommer i flere Vestlandsfylker november 2014  

 Oppdatert trusselbilde mot forsvaret og politiet i november 2014 

 Flom på Østlandet i juni 2015 

 «Mannen» 

 Ebola 

 Flyktningsituasjonen 
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22.juli-kommisjonens hovedfunn 

 

Der det sviktet, skyldtes det primært at: 

 Evnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av øvelsene har vært for liten 

 Evnen til å gjennomføre det man har bestemt seg for, og til å bruke 
planene man har utviklet, er for svak. 

 Evnen til å koordinere og samhandle har vært mangelfull 

 Potensialet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi har ikke vært godt 
nok utnyttet. 

 Ledelsens evne og vilje til å klargjøre ansvar, etablere mål og treffe tiltak for 
å oppnå resultater har vært tilstrekkelig. 

 

Kommisjonens hovedanbefaling: Ledere på alle nivåer i forvaltningen må 
systematisk arbeide må å styrke sine egne og organisasjonens 
grunnleggende holdninger og kultur knyttet til risikoerkjennelse, 
gjennomføringsevne, samhandling, IKT-utnyttelse og resultatorientert 
lederskap. 
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Roller og ansvar 

Krig 

Samfunnssikkerhets

- 

utfordringer 
 

Pandemi, flom, 

ekombortfall, 

telebrudd etc 

Kriminalitet 

Terror 

Liv/helse 

redning 

Forsvaret Politiet 

Nød-og  

Samvirkeaktørene 
Politiet leder  

redningsressursene 

Det sivile samfunnets  

aktører i bred forstand 
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Nasjonalt risikobilde 2014 (NRB) 

 Katastrofer som kan 

ramme det norske 

samfunnet 

 

 3 nye scenarioer  
– Cyberangrep mot  

ekom-infrastruktur 

– Jordskjelv i by 

– Brann i tunnel 
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Kategori Risikoområder Scenarioer 

 

 

 

 
Naturhendelser 

 

1. Ekstremvær 
1. Storm i indre Oslofjord 

2. Langvarig strømrasjonering 

2. Flom 3. Flom på Østlandet 

 

3. Skred 
4. Varslet fjellskred i Åkneset 

5. Kvikkleireskred i by 

4. Epidemi 6. Pandemi i Norge 

5. Skogbrann 7. Tre samtidige skogbranner 

6. Romvær 8. 100-års solstorm 

7. Vulkansk aktivitet 9. Langvarig vulkanutbrudd på Island 

8. Jordskjelv Nytt 10. Jordskjelv i by Nytt 

 

 

 
Store ulykker 

 

9. Farlige stoffer 
11. Gassutslipp på industrianlegg 

12. Brann på tanklager i by 

10. Atomulykker 13. Atomulykke på gjenvinningsanlegg 

11. Offshoreulykker 14. Olje- og gassutblåsning på borerigg 

 

12. Transportulykker Nytt 
15. Skipskollisjon på Vestlandskysten 

16. Brann i tunnel Nytt 

 

 

Tilsiktede 
hendelser 

12. Terrorisme 17. Terrorangrep i by 

13. Sikkerhetspolitiske kriser 18. Strategisk overfall 

 

14. Det digitale rom 
19. Cyberangrep mot finansiell infrastruktur 

20. Cyberangrep mot ekom-infrastruktur Nytt 
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Hvilke samfunnsfunksjoner er 

kritiske? 

KIKS-rapporten definerer 12 kritiske 

samfunnsfunksjoner og åtte kritiske 

innsatsfaktorer (som i hovedsak er 

infrastrukturbaserte tjenester) 

 

De kritiske samfunnsfunksjonene og 

de åtte infrastrukturbaserte tjenestene 

er gjengitt i Meld. St. 21 (2012-2013) 

Terrorberedskap. Og i Prop. 1S (2013 

– 2014) 

 

DSB har fått i oppdrag å konkretisere 

hva som inngår i de kritiske  

funksjonene. Dette er nødvendig for 

styring og oppfølging 
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Tilsyn i departementene – nytt regime 

fra 2014 

 
 Tilsynsrapporten fastslår nå hva som er brudd på krav i 

kgl.res. 15.6.2012  

 Regjeringsbehandling av alle rapporter 

 Tilsyn lukkes når kravene innfris 

 Offentligheten gis innsyn i rapportene  
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Tilsyn med departementer - 

Våre erfaringer 

 
 Samfunnssikkerhet får langt større oppmerksomhet i 

departementene enn tidligere 

 Lederforankringen er vesentlig styrket 

 Departementene er opptatt av å innfri kravene i kgl. 

res. 15.6.2012 

 Systematikken i arbeidet er fortsatt en utfordring i 

mange departementer 
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Tilsyn i underliggende virksomheter 

 

 Tilsynshjemmelen utvidet til å omfattende 

underliggende virksomheter fra 2012 

 DSB har ført tilsyn med en rekke viktige virksomheter: 

Brønnøysundregistrene, Kystverket, NRK, Nkom, NAV 

 Hovedinntrykket er at sikkerhetsarbeidet drives 

systematisk og profesjonelt og har god lederforankring 
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DSB om riksrevisjonens rapport 

 Riksrevisjonen peker på forbedringspunkter på ulike områder, som DSB er enig i  

 

 DSB er uenig i konklusjonen om at disse forbedringspunktene innebærer alvorlige 

svakheter i utøvelsen av samordningsansvaret som svekker samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeidet.  

 

 DSB mener det ikke er grunnlag for en slik generalisering ut fra enkeltfunn på et begrenset 

antall områder. 

 

 Områdene som er undersøkt dekker langt fra helheten innenfor samordningsansvaret.  

 

 Områdene er heller ikke  direkte knyttet til den operative delen av beredskapen.  

 

 DSB mener det er gjort mye bra de siste årene på de områdene som er undersøkt, også 

etter at Riksrevisjonen avsluttet sin undersøkelse.  

17 



Oppdrag: Kjør debatt 

 Viktig del av samfunnsoppdraget  

 Avhengig av et åpent vindu 

 Når vinduet er åpent er det gjerne pga en alvorlig 

hending 

 ….og ingen vil lastes for hendingen 
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Skurk 

Helt 

Din regjering Min regjering 


