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Mandat 

 
•  Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap (DSB) i oppdrag å lede en arbeidsgruppe og sekretariatet for 
utarbeidelse av en mulighetsstudie for ett eller flere øvings- og kompetansesentre for 
beredskapsaktører. Endelig mandat for arbeidet ble gitt 15. juli 2014.  

•  Regjeringen legger i politisk plattform vekt på at de fire grunnleggende prinsippene 
for beredskapsarbeidet skal videreføres 

•  Målsetting å videreutvikle samvirket mellom nødetatene 
 
•  Aktørene må trenes både på egen rolle og på samarbeid. God rolleforståelse og 

felles øvelser er sentralt 



Mandat forts. 
  
•  Mulighetsstudien skal kartlegge status og fremtidige behov for felles 

øvinger og kompetanse, om det skal opprettes et eller flere sentre for 
formålet. Omfatte både operativt nivå og ledelsesnivå. 

  
–  Mulighetsstudien skal vurdere både nasjonale og regionale behov. Se 

hen til vurderingene om samvirke som gjøres i Brannstudien og 
Politistudien, og gi innspill til disse studiene knyttet til samvirke.  

 
–  Behovet skal vurderes i lys av eksisterende og planlagte sentre, og i lys 

av eksisterende nettverksorganisering mellom ulike aktører.  
 

–  Dersom det konkluderes med at det er behov for nytt eller nye øvings- 
og kompetansesentre, må også ulike lokasjoner vurderes. Videre bør 
det vurderes eierskap og hvordan anlegget kan finansieres og driftes.  

  
•  Mulighetsstudien skal inkludere vurdering av Forsvarets behov knyttet til 

øvings- og kompetansesenter for å ivareta sivilt-militært samarbeid rettet 
mot å yte bistand til sivile beredskapsaktører, men ikke Forsvarets behov 
for slikt senter relatert til ivaretakelse av sine primæroppgaver.  

•  Arbeidsgruppen skal avgi sin utredning til DSB innen 15.02.2015 
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Følgende kompetansemiljøer har holdt 
en orientering til arbeidsgruppen:  
  
•  Sivilforsvaret som kompetanseleverandør innen samvirke, v/

distriktssjef Geir Fevang  
•  DSB, Erfaringslæring og samvirke v/seniorrådgiver Morten Støldal 
•  HRS v/avdelingsdirektør Jarle Øversveen  
•  CBRNe senteret v/overlege/daglig leder Espen R. Nakstad  
•  PHS og Helsedirektoratet, Nødnettopplæring, felles for brann, politi, 

helse, v/ politioverbetjent Carl Otto Hinlo og seniorrådgiver Atle 
Rørbakk, 

•  Helsedirektoratet v/Steinar Olsen, avdelingsdirektør  
•  DSB, Nasjonale øvelser og samvirke v/seniorrådgiver Harald 

Rasmussen 
•  FORF, Samvirke fra FORFs ståsted v/Ole Gladsø  
•  NAKOS, Samvirke fra NAKOSs ståsted v/overlege/daglig leder Jan 

Erik Nilsen  
•  OBRE, Samvirke fra OBREs ståsted v/brannsjef Jon Myroldhaug  



Anbefalinger – innledende områder 

•  Enighet om behovet for å styrke samvirkeevnen til 
beredskapsaktørene.  

 
•  Samvirke evnen påvirkes av mange faktorer. Viktige områder er 

rolleforståelse, initiativ, lederskap, kultur, innsikt og forståelse for egen 
og andre parters muligheter og begrensninger, interoperabilitet osv. 
 

•  Målene om bedre samvirke og krisehåndteringsevne kan ikke nås av 
ett tiltak alene. Må gjennomsyre aktørene fra grunnutdanning – og 
hele veien i yrkesutøvelsen  

 
•  Essensen i de foreslåtte tiltakene er en systematisering og styring av 

eksisterende fagmiljøer og ressurser for å oppnå en bedre utnyttelse 
av samfunnets kapasitet til samvirke og krisehåndtering. 

 

 
 



Anbefalinger - hovedtiltak 

 

 

Arbeidsgruppen ser for seg følgende hovedtiltak:  
  
§  Formalisering og forankring av overordnet ansvar for samvirke på 

nasjonalt nivå 

§  Etablering av et nasjonalt, tverrfaglig kompetansesenter for samvirke, 
nettverksorganisert med basis i eksisterende kompetansemiljøer: 

§  lokalisert til PHS 
 
§  Etablering av to regionale øvings- og kompetansesentre for samvirke, 

med basis i eksisterende kompetansemiljøer: 
§  Sør- Norge: Sivilforsvarets skolesenter, Starum  
§  Nord- Norge: Norges brannskole, Tjeldsund  

  
§  Bedre og systematisk utnyttelse av eksisterende lokale øvingssentre 
 
§  Styrking av Hovedredningssentralenes tilsyn og veiledning av de lokale 

redningssentralene 

 

 
 



Avslutning 

•  Dagens evne til samvirke er meget god mange steder, 
men i stor grad prisgitt lokale initiativ og ildsjeler 
 

•  Samvirke og innsatsledelse er for lite vektlagt i 
utdanning og felles etterutdanning/kurs 
 

•   Nasjonale føringer – lokal og regional utdanning og 
øving 


