
Sak nr. 13 [17:04:25] 

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om beredskapen i Sivilforsvaret (Innst. 105 S (2011-

2012)) 

  

Anders Anundsen (FrP) [17:04:53] (komiteens leder og ordfører for saken): Sivilforsvaret skal være en 

statlig forsterkningsressurs for nødetatene og har i tillegg en rekke viktige oppgaver i tilfelle krig. 

I St.meld. nr. 22 for 2007–2008 la regjeringen frem en rekke vurderinger av hvordan fremtidens sivilforsvar 

skulle se ut for å tilfredsstille behovet for et moderne sivilforsvar som var tilpasset fremtidens utfordringer, for 

å sikre at etaten skulle være en relevant forsterkningsressurs ved større og komplekse hendelser. Stortinget 

sluttet seg i hovedsak til regjeringens planer. I meldingen ble det lagt opp til å gjennomføre flere tiltak for å 

effektivisere og optimalisere driftsorganisasjonen til Sivilforsvaret. Det ble i tillegg gitt melding til Stortinget 

om investeringsbehovet i Sivilforsvaret, som tilsvarte 162 mill. 2007-kroner over to år. 

DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – er faglig overordnet og ansvarlig for Sivilforsvaret. I 

deres årsrapport for 2010 fremgår følgende: 

«Dersom det ikke blir tildelt ekstra budsjettmidler, vil det være nødvendig å gjøre noe med distriktsstrukturen 

og bemanningen i Sivilforsvaret. Dette vil medføre at den innretning og det konsept for Sivilforsvaret som er 

presentert for Stortinget gjennom St.meld. 22, ikke kan realiseres.» 

Det hører til sjeldenhetene at en offentlig etat uttaler så klart at de ikke er i stand til å oppfylle Stortingets 

forutsetninger. På bakgrunn av dette og en rekke medieoppslag hvor ulike sivilforsvarsdistrikt presenterte 

gammelt utstyr og utslitt utstyr og viste til at de ikke var i stand til å ta vare på de oppgavene de har som 

støttefunksjon for nødetatene, startet kontroll- og konstitusjonskomiteen sine innledende undersøkelser. Det 

endte med at komiteen åpnet sak og avholdt åpen kontrollhøring, hvor fire distriktssjefer, DSB-direktøren og 

justisministeren møtte. Komiteen fikk også skriftlige innspill til behandlingen fra Politidirektoratet og to 

fagforeninger. 

Virkelighetsbeskrivelsen fra distriktssjefene var ganske dramatisk og bygget på en god måte opp under DSBs 

årsrapport. DSB-direktør Jon Lea bekreftet under høringen at forutsetningen i St.meld. nr. 22 ikke kan 

oppfylles dersom det ikke tilføres ytterligere midler i tråd med det meldingen slo fast. 

Flertallet i komiteen mener at den faktiske situasjonen i Sivilforsvaret viser at det Stortinget la til grunn da det 

støttet opp om de endringene regjeringen ville foreta for å styrke Sivilforsvarets mulighet til å være en statlig 

forsterkningsressurs ved langvarige og komplekse hendelser, så langt ikke er oppfylt.  

I høst fremmet regjeringen forslag om en ekstratildeling til Sivilforsvaret på 30 mill. kr. Pengene skal gå til 

investering i bekledning til tjenestepliktige og annet personell. Komiteen er samlet enig om at det er et skritt i 

riktig retning, men at det fortsatt mangler 97 millioner 2007-kroner før Stortingets forutsetninger er oppfylt 

på investeringssiden.  

Komiteen legger til grunn at regjeringen redegjør for situasjonen i Sivilforsvaret, herunder forventet 

investeringsfremdrift, i revidert nasjonalbudsjett. Jeg ber statsråden merke seg dette. 

I høringen fremkom det tydelig at justisministeren hadde en litt annen oppfatning av situasjonen i 

Sivilforsvaret enn distriktssjefene, fagforeningene og DSB-sjefen. Han avviste bl.a. påstanden fra STAFO, som 

i sitt brev til komiteen skriver: 

«Regjeringens manglende oppfølging av St.meld 22 gjør derimot at Sivilforsvaret risikerer å dø på rot.» 



Det er en utfordring at en ansvarlig statsråd klart har en annen oppfatning og virkelighetsforståelse enn det 

ansvarlig fagmyndighet, distriktssjefer og ansatte har. Dette er en utfordring som må tas på alvor, særlig sett 

i lys av de påstander som ble fremsatt om at bekymringsmeldinger fra etaten påstås å ha blitt tatt lite alvorlig 

fra departementets side.  

Komiteen understreker viktigheten av å følge opp de meldingene som er kommet fra de ansattes 

organisasjoner i styringsdialogen mellom departementet, direktoratet og Sivilforsvaret. Dette understrekes av 

komiteen, fordi det i brevet fra NTL står at de oppfatter det som om regjeringen har 

«skjøvet bekymringsmeldingene under teppet, og valgt å ikke ta tak i disse, for å løse andre høyere prioriterte 

oppgaver i departementet». 

De samme signalene kommer fra STAFO. 

Komiteen konstaterer også viktigheten av at øvingsaktiviteten kommer opp på planlagt nivå, og at 

styrkekapasiteten reelt er tilpasset Stortingets forutsetninger. 

I denne innstillingen er det en klar deling mellom opposisjonspartiene på den ene siden og regjeringspartiene 

på den andre. Selv om komiteen står bak store deler av innstillingen samlet, og forventningene til den videre 

oppfølgingen, er flertallet, som i vår komité består av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og 

Venstre, tydeligere i kritikken av at deler av Innst. S. nr. 85 for 2008–2009, som er innstillingen til St.meld. 

nr. 22 for 2007–2008, ikke er fulgt opp. Særlig gjelder det den manglende oppfølgingen av det skisserte 

investeringsbehovet i etaten og manglende oppfølging av svært alvorlige bekymringsmeldinger fra deler av 

etaten, og også fra direktoratet. Det betyr også at komiteens flertall kritiserer statsråden for at han ikke 

informerte Stortinget særskilt om at Stortingets forutsetninger ikke var fulgt opp, og for at sammenhengen 

mellom Stortingets forutsetninger og den faktiske situasjonen ikke ble nærmere informert om. Dette er en 

kritikk som regjeringspartiene ikke deler. 

Til slutt vil jeg si at kontroll- og konstitusjonskomiteen ved sin behandling har bidratt til å øke fokuset på 

Sivilforsvaret som en svært viktig del av vår totale beredskap. Jeg har merket meg at regjeringen foreslo 

30 mill. kr til investeringer i Sivilforsvarets bekledning etter at komiteen åpnet sak. Det var bra, og jeg tillater 

meg med et lite glimt i øyet å hevde at komiteens arbeid med saken bidro til at de 30 mill. kr kom på bordet.  

Det gjenstår imidlertid mye arbeid, og det gjenstår mye finansiering. Det er viktig at disse forholdene kommer 

på plass, også fordi Sivilforsvaret består av mennesker som i stor grad strekker seg veldig langt for å 

gjennomføre sine oppdrag til samfunnets beste. Det er en innsats som må belønnes, ved å vise at 

storsamfunnet setter pris på dem og legger forholdene til rette for at Sivilforsvaret kan gjøre sin jobb i 

alvorlige krisesituasjoner. Jeg håper at denne saken og fremtidig oppfølging av komiteens merknader vil bidra 

til at det fokuset er vedvarende, og at vi som landets fremste folkevalgte forsamling viser at vi tar beredskap 

på alvor. Det er en billig forsikring. 

  

Martin Kolberg (A) [17:12:22]: Som representanten Anundsen tydelig ga uttrykk for, er det noe enighet, 

men også noe tydelig uenighet mellom opposisjon og regjeringsfraksjon i denne saken. Jeg og Stortinget 

hørte nå Anundsens kritiske innlegg, og jeg for min del vil veldig tydelig understreke at jeg både vet og mener 

å ha fått dokumentert gjennom det arbeidet vi gjorde i komiteen, at regjeringen absolutt har vært opptatt av 

at vi skal ha et godt og effektivt sivilforsvar. Den la derfor også fram en egen melding, som var 

utgangspunktet for den organiseringen vi har av Sivilforsvaret i dag, og vi gjorde det bl.a. for å tilfredsstille 



behovet for å modernisere og tilpasse Sivilforsvaret til dagens og framtidens utfordringer. Det var og er viktig 

for å sikre at denne etaten skal kunne være relevant som en «forsterkningsressurs ved større og komplekse 

hendelser», som det heter.  

I denne meldingen, som det framgår, tok altså regjeringen til orde for å samle skoleringsvirksomheten i 

Sivilforsvaret samt å redusere den operative styrken fra 10 000 til 8 000 tjenestepliktige, i tillegg til en rekke 

andre omstillingstiltak. Hensikten med dette var å frigi ressursene til andre formål, bl.a. økt øvingsaktivitet, 

for å få et forsvarlig nivå på løpende investeringer i nødvendig nytt utstyr. 

Stortinget sluttet seg da også i all hovedsak til regjeringens omstillingsforslag, og regjeringen har siden fulgt 

opp dette arbeidet. Dette har da også gitt betydelige resultater. Det er derfor en samlet kontrollkomité sier at 

selv om Sivilforsvaret fortsatt har utfordringer knyttet til utstyr og øvingsaktiviteter, er en rekke viktige tiltak 

for å styrke og videreutvikle Sivilforsvaret fulgt opp av regjeringen etter Stortingets vedtak gjennom de 

senere årene. Dette har skjedd gjennom lovmessig forankring i sivilbeskyttelsesloven, og det har skjedd ved å 

sette i gang de varslede omstillingene når det gjelder samlokalisering og rekonstruering knyttet til skoler og 

anlegg, etableringen av nytt sentrallager og investeringer i innsatsbekledning og utstyr. Alt dette er i tråd med 

Stortingets forutsetninger og vedtak. 

Videre: Det er også enighet om at de grep som er tatt, er knyttet til struktur og omstilling ved at fire av fem 

sivilforsvarsleirer er solgt. Den operative styrken skal være redusert fra 10 000 til 8 000 tjenestepliktige, 

samtidig som krigsreserven er redusert vesentlig, fra om lag 35 000 til om lag 8 000 mannskaper. Dette betyr 

et langt mer rasjonelt sivilforsvar enn tidligere, og det gir rom for å fortsette innsatsen for å styrke 

kompetansen i Sivilforsvaret og innholdet i utdanning og øvelser for mannskapene. Også dette er viktig og 

helt i tråd med de vedtak som Stortinget har gjort.  

I tillegg til å sørge for å oppdatere det lovmessige grunnlaget for Sivilforsvaret sikrer man gjennom oppdatert 

lovgivning en viktig styrking av det totale beredskapsarbeidet ved å sørge for kommunal beredskapsplikt, økt 

fokus på risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner.  

Komiteen hadde, som også representanten Anundsen sa, en god og opplysende høring i sakens anledning, 

hvor hovedsaker bl.a. var nettopp Sivilforsvarets oppgavestruktur og utstyrssituasjon. Det er i så måte 

betryggende og viktig å merke seg, slik komiteen gjør, at både Sivilforsvaret og DSB legger til grunn at de 

deler av omstillingsarbeidet som de har gjennomført, er gjort på en god og tilfredsstillende måte. Hele den 

organisatoriske omleggingen av Sivilforsvaret er gjennomført i tråd med Stortingets vedtak også på dette 

området. Høringen og behandlingen i komiteen bekrefter det jeg her sier.  

Så er det enighet i komiteen om at det skisserte investeringsetterslepet som ble anslått til 162 mill. kr over to 

år, gjenspeiler behovet for en engangsinvestering. Ytterligere investeringer i form av løpende utskifting av 

utstyr mv. skal dekkes gjennom de årlige driftsbudsjetter til Sivilforsvaret.  

Saksordføreren sa, og komiteen understreker, at man selvfølgelig registrerer at regjeringen har foreslått 30 

mill. kr i en egen bevilgning til Sivilforsvaret nå. Det er viktig for å greie å følge opp den bevilgningstakten 

som også er en forutsetning for at hele omorganiseringen av Sivilforsvaret skal kunne gjennomføres på en 

god måte. Det er bedt om en redegjørelse i revidert budsjett på dette punkt, slik at Stortinget tydelig kan få 

vite hva regjeringen mener om den siden av saken også.  

Det som på mange måter er sakens kjerne, er: Har regjeringen fulgt opp Stortingets vedtak på dette punktet 

på en riktig og tilfredsstillende måte? Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet mener at svaret på det spørsmålet 



er ja. Vi mener at det ikke er riktig, som opposisjonens flertall i komiteen indikerer, og slik som også 

Anundsen sa direkte i sitt innlegg, at regjeringen ikke har fulgt opp Stortingets vedtak. Vi mener at det er feil. 

Vi mener at høringen, komitébehandlingen og de redegjørelsene vi for øvrig har fått, dokumenterer at det ikke 

er grunnlag for en slik tydelig kritikk som Anundsen ga uttrykk for i sitt innlegg, og som framkommer i 

innstillingen.  

Organiseringen er gjennomført; det er vi alle sammen enige om. Det er slik Stortinget bestemte. Riktignok 

kan man hevde at det er noen bevilgninger som gjenstår, men det er det ofte, og dette er fulgt opp i henhold 

til de vedtak som gjøres i forbindelse med de løpende statsbudsjettene. Da saken ble behandlet forrige gang, 

altså da man behandlet St. meld. nr. 22 i 2008, sa Stortinget at man forutsatte at man ville komme tilbake til 

disse spørsmålene gjennom de løpende budsjettbehandlingene. Det har også regjeringen gjort.  

Fremskrittspartiet er alene om en merknad knyttet til om det kan stilles spørsmål ved om statsråden har 

oppfylt sin informasjonsplikt. Jeg mener at det ikke er grunnlag for en slik merknad, og jeg markerer tydelig 

uenighet med den merknaden.  

  

Hallgeir H. Langeland (SV) [17:21:06]: Martin Kolberg har på ein god måte gjort greie for 

regjeringsfraksjonen sitt syn på denne saka. Eg har berre lyst til å presisera eit par ting til og òg utfordra 

statsråden på eitt punkt.  

Det er sånn at høyringar svært ofte fører til ny kunnskap, og eg trur at me er mange som syntest det var ei 

veldig god høyring, der me fekk konkret informasjon om korleis Sivilforsvaret sine tilsette bl.a. følte sin 

arbeidssituasjon ut frå dei målsetjingane som regjering og storting har.  

Skulle dette då ha ført til at me klarte å skaffa noko meir pengar til Sivilforsvaret, er jo det positivt. I alle fall 

klarte me å plussa på 30 mill. kr. Så kjem me altså tilbake til vidare oppfølging av dei økonomiske 

forpliktingane som står igjen, i revidert budsjett og i komande budsjett. Så dette blir følgt opp.  

Det eg ønskjer ein kommentar på frå statsråden, er den eine merknaden som komiteen står samla om, 

nemleg at ein klagar på at det ikkje er nokon god styringsdialog mellom departementet, Sivilforsvaret og dei 

tilsette. Det står direkte i ei utsegn at meldingar blir skuva «under teppet».  

Eg vil gjerne at statsråden seier noko om ho har teke ut teppet, eller om ho har tenkt å slutta med å skuva 

ting under teppet, eller korleis ein vil gripa fatt i den kritikken i forhold til regjeringa sitt arbeid med dette 

viktige feltet som Sivilforsvaret er.  

  

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) [17:22:56]: Sivilforsvaret er en viktig del av beredskapen. Det er en 

forsterkingsressurs som skal bistå nød- og redningsetatene ved større ulykker og hendelser, i tillegg til at de 

har oppgaver med å ivareta befolkningens behov i tilfelle krig. 

I desember for tre år siden drøftet Stortinget en stortingsmelding om samfunnssikkerhet, hvor også 

Sivilforsvaret var et tema. Det var da bred enighet i Stortinget om behovet for å modernisere og tilpasse 

Sivilforsvaret til dagens og framtidens behov. Det ble bl.a. lagt vekt på behovet for å skifte ut gammelt utstyr 

og å anskaffe materiell tilpasset dagens og framtidens utfordringer. Min partikollega Jan Sahl uttalte bl.a. den 

gang i debatten om hva som trengtes for at Sivilforsvaret skulle kunne ivareta sitt samfunnsansvar: 

«For at Sivilforsvaret skal kunne være i stand til å ivareta dette samfunnsansvaret, må Sivilforsvaret 

opprustes og moderniseres – og det haster. De siste årene har Sivilforsvaret ikke hatt penger til å erstatte 



gammelt og utslitt materiell, til å lære opp tilstrekkelig med nye mannskaper og til å trene hele 

hovedinnsatsstyrken. Det meste av materiellet til Sivilforsvarets katastrofeinnsatsavdelinger er 40 år 

gammelt. Mannskapsuniformene er godt brukt i 30 år. Da sier det seg selv at de er rimelig slitte og gir liten 

beskyttelse. Det er lite verne- og sikkerhetsutstyr tilgjengelig. Sivilforsvaret mangler kjøretøyer, lensepumper, 

strømaggregater og sanitetsmateriell.  

Kristelig Folkeparti er opptatt av at denne situasjonen må endres. Nytt materiell må på plass. 

Øvingsbudsjettet må økes. Sivilforsvaret trenger modernisering nå.» 

Meldingen og Stortingets behandling ga Sivilforsvaret grunn til å se lysere på framtiden. 

Bakgrunnen for at komiteen har tatt opp sak om dette nå, er som også komiteens leder har vært inne på, 

bekymringsmeldinger som kom fra ulike sivilforsvarsdistrikt. I tillegg varslet DSB, Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, i årsrapporten for 2010 at de ikke evnet å gjennomføre Stortingets 

forutsetninger – fra den tidligere nevnte meldingsbehandling – med dagens bevilgningsbehov. 

En av fagforeningene – STAFO – uttrykker i brev til komiteen at regjeringens manglende oppfølging gjør at 

Sivilforsvaret risikerer å råtne på rot. 

I kontrollkomiteens åpne høring om saken deltok fire av distriktssjefene i Sivilforsvaret. I deres uttalelser kom 

det tydelig fram hvordan en gjennom flere år har tært på de ressursene en har hatt, uten at fornyelsen har 

kommet i særlig grad i samsvar med sårbarhetsutviklingen i samfunnet. Det blir da problematisk å håndtere 

store og komplekse hendelser.  

Den optimisme som kom etter stortingsmeldingen i 2008, har nå tydeligvis blitt mindre, siden bevilgningene 

ikke har kommet, slik en hadde regnet med. Det gjør noe med motivasjonen i etaten og hos mannskapene, 

der ikke alle engang har fått nye uniformer ennå. 

Komiteens høring viser med all tydelighet at stortingsmeldingen og Stortingets behandling av denne, så langt 

ikke er godt nok fulgt opp fra regjeringens side. Dette er alvorlig. Det er nødvendig at Sivilforsvaret settes i 

stand til å løse de oppgaver som Stortinget har forutsatt. 

I budsjettet for 2012 er det lagt inn bevilgninger som bedrer noe på situasjonen, men tilsvarende summer 

trengs også framover for at de nødvendige investeringene skal bli gjort. Investeringsetterslepet ble anslått til 

162 mill. kr over to år i stortingsmeldingen. Av dette gjenstår fortsatt 97 mill. kr. En samlet komité legger til 

grunn at regjeringen redegjør for situasjonen i Sivilforsvaret – herunder forventet investeringsframdrift – i 

revidert nasjonalbudsjett. 

Sivilforsvaret har behov for forutsigbare rammebetingelser. Det er derfor viktig med en rask avklaring av om 

behovet for investeringer blir fulgt opp, eller om Sivilforsvaret må basere sin drift på det utstyret de i dag har 

tilgjengelig. Jeg forutsetter at regjeringen informerer Stortinget grundig om konsekvensene det i så fall vil få.  

Sivilforsvaret er en viktig instans. Uromeldinger fra så vel direktorat som distriktssjefer og 

tjenestemannsorganisasjoner, er noe departementet må ta på alvor. Regjeringen har også en plikt til å gi 

Stortinget nødvendig informasjon om hvordan Stortingets forutsetning følges opp.  

  

Statsråd Grete Faremo [17:28:13]: Erfaringer har vist at det er behov for en statlig forsterkningsressurs 

som kan bistå ved redningsaksjoner og annen katastrofeinnsats. Vi har hatt en rekke store hendelser de siste 

årene som viser dette. Ikke minst ble det demonstrert ved angrepet på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli i 

år, og ved flommen på Østlandet i juni og august. 



Sivilforsvaret er en etterspurt og viktig aktør når store hendelser inntreffer, og får gode tilbakemeldinger for 

sin innsats. 

Sivilforsvaret er i år 75 år og har vært igjennom en rekke omstillinger og omorganiseringer siden oppstarten i 

mellomkrigstiden. Mens Sivilforsvarets oppgaver tidligere var forankret i krig, er dagens hovedoppgave 

forankret i fred. Sivilforsvarets hovedoppgave er i dag å forsterke innsatsen til en rekke etater med ansvar 

innenfor rednings- og beredskapsområdet. Denne omleggingen fordrer naturlig nok et behov for omstillinger 

og moderniseringer i etaten. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – DSB – utarbeidet på denne bakgrunn en sivilforsvarsstudie 

som ga en gjennomgang av omstillings- og moderniseringsbehovet i Sivilforsvaret. Studien kartla også et 

behov for å skifte ut og oppgradere utstyr i Sivilforsvaret, herunder innsatsbekledning, som fra Sivilforsvarets 

side er framhevet som første prioritet. 

Justisministeren satte Sivilforsvaret på den politiske dagsordenen ved å igangsette fire hovedtiltak: 

1.                 omtale av Sivilforsvaret i St.meld. nr. 22 for 2007-2008, jf. Innst. S. nr. 85 for 2008–2009 

2.                 lovmessig forankring av Sivilforsvaret 

3.                 restrukturering av Sivilforsvaret 

4.                 anskaffelse av utstyr til Sivilforsvaret 

Jeg er glad for at komiteen, selv om det er utfordringer knyttet til utstyr og øvingskapasitet, ser at en rekke 

av tiltakene som regjeringen la fram i St.meld. nr. 22, på det nærmeste er gjennomført. Dette gjelder bl.a. 

den lovmessige forankring av Sivilforsvaret i sivilbeskyttelsesloven. Videre er hovedtiltakene knyttet til 

restrukturering av Sivilforsvaret på det nærmeste ferdigstilt.  

Jeg nevner at Sivilforsvarets kompetansevirksomhet ble samlokalisert på Starum fra 1. august i år, noe som 

er ventet å gi en økning i antall utdannede årlig, fra ca. 680 tjenestepliktige hvert år til 750 tjenestepliktige 

fra neste år.  

En rekke sivilforsvarsanlegg det ikke lenger er beredskapsmessig behov for, er avhendet, herunder er fire av 

fem sivilforsvarsleirer solgt. Med Sivilforsvarets sentrallager har vi fått en sentral logistikkfunksjon i 

Sivilforsvaret.  

Sivilforsvarets operative styrke er redusert fra 10 000 til 8 000 mannskap, og krigsreserven er redusert fra 

om lag 35 000 mannskap til 8 000 mannskap. Den nye strukturen er ikke helt ferdigstilt, men ved behov er 

det muligheter for å kalle inn mannskap som fortsatt står i gammel struktur i rullene. Dette betyr at jeg har 

8 000 tjenestepliktige, selv om det gjenstår noe arbeid i forbindelse med den nye strukturen.  

Komiteen har pekt på at det er viktig at øvingsaktiviteten kommer opp på planlagt nivå så fort som mulig. Jeg 

er opptatt av at det ikke skal ta for lang tid å få denne aktiviteten opp på et forsvarlig nivå. DSB har opplyst 

at øvingsaktiviteten i Sivilforsvaret vil forbedres gradvis, med en styrking av øvingsaktiviteten i 2012 og en 

ytterligere styrking i 2013. Ambisjonen er at alt tjenestepliktig personell i de operative avdelingene skal øves 

innen 2014, slik det er forutsatt i St.meld. nr. 22.  

I forbindelse med denne meldingen ble det omtalt at det er kartlagt et samlet investeringsbehov knyttet til 

utskifting og anskaffelse av nytt utstyr i Sivilforsvaret på 162 mill. kr, hvor ny innsatsbekledning er framhevet 

som førsteprioritet. Som komiteen har pekt på, gjenstår en del av disse investeringene.   

Det er samlet bevilget 50 mill. kr til formålet gjennom bevilgninger over statsbudsjettet. Dette er inklusive 

30 mill. kr i 2011, jf. Prp. 154 S for 2010–2011 om tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet for inneværende år. I 



tillegg er det bevilget om lag 15 mill. kr til formålet gjennom bruk av nettoinntekter som framkommer 

gjennom salg av sivilforsvarseiendommer. Utover dette har DSB gjennom omprioriteringer innen ordinær 

ramme bevilget 17,5 mill. kr til formålet. Dette betyr at det er bevilget i alt 82,5 mill. kr til Sivilforsvaret.  

I løpet av 2011, eventuelt primo 2012, vil det være innfaset ny bekledning for halvparten av mannskapene. 

Behovet for støvler og hjelmer blir dekket fullt ut i inneværende år.  

Innen 2012 vil det være investert i innsatsbekledning til om lag 7 500 mannskaper. Samtidig er ambisjonen at 

hele styrken skal være satt opp med ny innsatsbekledning innen 2012.  

Jeg har forståelse for Sivilforsvarets bekymringer i forbindelse med utstyrssituasjonen. Jeg er kjent med at 

innsatsen for mange mannskaper ofte kan være meget krevende, med gamle uniformer, ikke minst i det 

kraftige regnværet under de flommene vi har hatt de senere år.  

Jeg tar tilbakemeldingene fra Sivilforsvaret på alvor. Det må det ikke herske tvil om.  

Til spørsmålet fra representanten Langeland kan jeg opplyse at det er etablert en styringsdialog som også 

omhandler behandling av bekymringsmeldinger. Det er i tillegg etablert en ordning med et arbeidsutvalg i 

Sivilforsvaret. Dette utvalget har årlige kontaktmøter med Justisdepartementet, hvor Sivilforsvaret kan løfte 

fram aktuelle temaer og drøfte disse også med politisk ledelse. For øvrig møter Justisdepartementet 

Sivilforsvaret gjennom året også på ulike konferanser, seminarer og ikke minst ved ulike hendelser.  

Jeg legger opp til at Stortinget orienteres om den videre framdrift i denne saken i forbindelse med revidert 

nasjonalbudsjett, i tråd med komiteens anmodning.  

Jeg er opptatt av at Sivilforsvaret skal være forsvarlig utstyrt og øvet med utgangspunkt i 

samfunnsoppdraget.  

Regjeringen har også igangsatt arbeidet med en ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet og beredskap. 

Sivilforsvarets samfunnsoppdrag og konsept vil selvsagt også bli omtalt i denne meldingen.  

  

Anders Anundsen (FrP) [17:35:46]: La meg først si at jeg er glad for at statsråden nå gjorde det 

uttrykkelig, og helt utvetydig, klart at vi får en orientering i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, også 

hva gjelder revidert investeringsplan for Sivilforsvaret. Det er et veldig viktig punkt for at Sivilforsvaret skal få 

de forutsigbare rammevilkårene som de har behov for.  

Jeg tok egentlig ordet bare for å oppklare det som har vært en åpenbar misforståelse i representanten 

Kolbergs innlegg, hvor han hevdet at Fremskrittspartiet sto alene om en merknad hvor vi satte spørsmålstegn 

ved om opplysningsplikten eller informasjonsplikten var oppfylt. Det er ikke riktig. Vi står alene om en 

merknad hvor vi skriver at det er «uheldig» at disse opplysningene ikke er brakt videre til Stortinget, men vi 

har ikke satt spørsmålstegn ved informasjonsplikten.  

  

Per-Kristian Foss (H) [17:36:51]: Ja, det gjelder å få med seg den riktige versjonen av 

komitéinnstillingen.  

Det var også representanten Kolberg som fikk meg til å ta ordet. Dette som står, er jo egentlig historie – 

statsråden er gått av, og det er gått mange år siden dette – så man kunne latt det være. Men det var 

representanten Kolbergs forsøk på å gi Stortingets opposisjon en manuduksjon i informasjonsplikten som fikk 

meg til å ta ordet, og det er prinsipielt viktig. Det som står som merknad fra medlemmene fra 



Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, er faktisk at de mener at Stortinget «burde fått en 

mer utfyllende omtale enn det tilfellet er for Sivilforsvaret».  

Jeg oppfatter det da slik at representanten Kolberg mente at all informasjon som blir gitt, var utfyllende nok. 

Men så leser man videre i innstillingen, hvor man faktisk siterer fra fagbevegelsen. Jeg trodde iallfall det ville 

gjøre representanten Kolberg litt mildere stemt.  

Vi peker på at NTL Samfunnssikkerhet og beredskap sier at  

«ved å lese beskrivelsene av Sivilforsvaret i St. prop. 1 er det få av de utfordringene som Sivilforsvaret har 

som kommer tydelig frem». 

De som var berørt – og organisert – av dette mener altså at beskrivelsen i St. Prop. 1 S ikke var god nok.  

Jeg vet ikke om vi kan vente oss et oppgjør med fagbevegelsen fra denne talerstol, eller om representanten 

Kolberg vil velge seg andre fora. Men jeg tror faktisk det er klokt av regjeringer å beskrive virkelighetens 

Norge i sine dokumenter til oss. Så får man heller overlate til representantene for regjeringspartiene å gjøre 

virkeligheten enda vakrere, om nødvendig.  

Jeg må si at jeg er meget fornøyd med statsrådens avslutning, at hun vil følge komiteens anmodning om å gi 

en redegjørelse om situasjonen i Sivilforsvaret ved første mulige anledning – som jo er revidert budsjett til 

våren.  

  

Martin Kolberg (A) [17:39:50]: Jeg har evnen til å ha såpass mye ydmykhet at jeg tar imot belæringer, og 

særlig denne harselerende delen av den synes jeg det er særlig grunn til å legge vekt på. Det forstår sikkert 

representanten Foss på en god måte. 

Det er helt korrekt som det ble sagt, spesielt fra Anundsens side, at «informasjonsplikten» ikke var det helt 

rette uttrykket. Det forstår jeg. Men ikke desto mindre relaterte jeg mitt innlegg til den merknaden som 

Fremskrittspartiet står alene om, og ikke det som representanten Foss nå var innom.  

Jeg mener, som representanten Foss sa, at regjeringen har opplyst Stortinget på en grei og skikkelig måte. 

Det er ikke slik at man bevisst har forsøkt å holde noe av dette borte. Det har vært informert om dette 

gjennom statsbudsjettene; det har vært sagt tydelig der på forskjellige måter hvordan denne utviklingen har 

vært fulgt. Jeg mener derfor at det ikke var grunnlag for spesielt den merknaden som Fremskrittspartiet 

hadde, og det var det jeg relaterte meg til.   

  

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 13. 

 


