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Riksrevisjonen er Stortingets revisjons- og kontrollorgan 
og skal bidra til at felleskapets midler og verdier blir 
brukt slik Stortinget har bestemt.  
 

•  Vår visjon: 
Bedre offentlig 
ressursbruk 
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•  Reviderer 215 statlige virksomheter 
•  Kontrollerer forvaltningen i 126 selskaper 
•  465 årsverk 
•  Hovedkontor i Oslo, 6 regionskontor og 8 lokalkontor 
•  Riksrevisjonen 200 år i 2016 
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Samfunnssikkerhet og beredskap er et av 
Riksrevisjonens satsingsområder for 
revisjon og kontroll  
 
•  Viktig samfunnsområde 

 
•  Flere alvorlige hendelser i de senere år 
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Mål med undersøkelsen: 
•  Undersøke om Justis- og beredskapsdepartementet og 

DSB tar hånd om sitt ansvar for samfunnssikkerhet og 
beredskap på en effektiv måte og i samsvar med 
Stortingets vedtak og forutsetninger 

 
Problemstillinger: 
1.  Hvordan ivaretar Justis- og beredskapsdepartementet og DSB sitt 

samordningsansvar for samfunnssikkerhet og beredskap? 
2.  I hvilken grad følger Justis- og beredskapsdepartementet gjennom 

etatsstyringen opp at DSB ivaretar sitt ansvar for 
samfunnssikkerhet og beredskap på målrettet og effektiv måte? 

3.  I hvilken grad har DSB etablert en hensiktsmessig 
virksomhetsstyring som sikrer effektiv drift og måloppnåelse? 
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Alvorlige svakheter i utøvelsen av 
samordningsansvaret svekker samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeidet 
 
•  Svakheter ved virkemidlene departementet bruker i 

samordningsrollen 
•  Tre av ni departementer har i liten grad fulgt opp anbefalinger fra 

tidligere tilsyn 
•  Styring og oppfølging av fylkesmennene er mangelfull 
•  Ingen systematisk evaluering og oppfølging etter øvelser og 

hendelser 
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•  Svakheter ved Justis- og 
beredskapsdepartementets styring og 
oppfølging av DSB 

 
•  DSBs virksomhetsstyring bidrar i begrenset 

grad til god mål- og resultatoppnåelse 



Riksrevisjonens anbefalinger 

•  Forsterke oppfølgingen av gjennomførte tilsyn med eget og andre 
departementers beredskapsarbeid 

•  Sørge for bedre samsvar mellom styringssignaler og ressurser til 
fylkesmennenes beredskapsarbeid 

•  Sikre at læringspotensialet etter hendelser og øvelser kartlegges, 
utnyttes og formidles på en mer systematisk måte 

•  Klargjøre ansvars- og rollefordeling mellom departementet og 
DSB i praktiseringen av samordningsansvaret 

•  Stille tydelige krav til DSB om måloppnåelse og effektiv 
ressursbruk, og påse at DSB videreutvikler virksomhetsstyringen 
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Statsrådens svar: 
•  Ikke grunnlag for å hevde at det er alvorlige svakheter ved 

utøvelsen av samordningsansvaret ‒ tiltak er iverksatt for å rette 
opp svakheter etter tilsyn 

•  Ingen uklarhet rundt ansvars- og rollefordeling grunnet iverksatte 
tiltak 

•  Nytt tilsynsregime vil føre til forbedringer 
•  Tiltak er iverksatt for å forbedre styringen av fylkesmennene 
•  Læring fra øvelser og hendelser tas tak i av DSB og 

departementet 
•  Etatsstyringen er endret fra og med 2015 
•  DSB arbeider med å forbedre virksomhetsstyringen 
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Stortingets behandling av rapporten 

•  Åpen kontrollhøring i Kontroll- og 
konstitusjonskomiteen 6. juni 2015 

•  Ny undersøkelse til Stortinget våren 2017 
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