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DSB 

v/Hanna Kubik Sagberg 

 

 

Innspill fra STAFO samfunnssikkerhet til DSBs budsjettdokument 2012 
 

STAFO samfunnssikkerhet var i utgangspunket spent på hvordan budsjettet blir satt sammen med 

tanke på at BRS nå er delt i to nye avdelinger SIV og BRE. 

 

Forventninger til budsjettet 

STAFO er bekymret for at det foreslåtte budsjettet gir for lite til øvelser for Sivilforsvarets mannskap 

og til innkjøp av nye uniformer og investering i nytt materiell. Etter vår mening må DSB enten øke 

rammene til SIV-enheten eller endre fordelingen av strategimidler til fordel for SIV. 

 

Det vesentlige for STAFO er at det blir økonomisk grunnlag for å øve de oppsatte avdelinger, samt å 

fylle opp avdelingene til målet om et mannskap på 8 000 er nådd. Vi forventer at mannskapet blir satt 

opp med nye uniformer og at investeringer i nytt utstyr vil bli gjennomført. Slik vi ser DSBs 

budsjettdokument 2012 er disse forutsetningen ikke tilstede.  Administrasjonens budsjettforslag 

avviker med i underkant av 7 millioner kroner i forhold til SIV-enhetens forslag. 

 

STAFO forutsetter videre at ramme for avdeling for Sivilforsvar opprettholdes etter omstilling for å 

sikre nødvendig drift og vedlikehold av nyanskaffet materiell. 

 

Vår oppfatning er at de fleste avdelinger i DSB stort sett har faste utgiftsposter i motsetning til SIV, 

hvor store deler av budsjettet er variable utgifter. Det virker som om det er enklere å finne ledige 

midler her. 

 

Utfordringer i budsjettet 

DSB har følgende utfordringer i budsjettet: 

Aktivitetsnivået er for høyt i forhold til budsjettrammen. Mulige tiltak: 

- Redusere antall årsverk dersom rammen ikke økes. 

  Hvilke avdelinger har redusert antall årsverk? 

- Aktivitetsnivået i virksomhetsplan og tildelingsbrev, må tilpasses ramme. 

- Nye aktiviteter må dekkes inn ved reduksjon innen annen gjeldende aktivitet. 

  Hvilke aktiviteter er redusert i forhold til tidligere år? 

 

Sivilforsvarets operative evne 

Med henvisning til foreløpig disponeringsskriv (21.12.2011) frykter vi en mistillit hos de ansatte på 

regionalt nivå. Dette fordi omstillinger og nedbemanning ikke synes å komme Sivilforsvaret til gode. 

Slik STAFO ser det så er det Sivilforsvaret som har stått for nedbemanningen. 

 

STAFO er bekymret for at Sivilforsvarets operative evne svekkes og at samvirkepartnerne ikke lenger 

har den nødvendige tillit til Sivilforsvaret og at vi stenges ute i fra samvirkeaktiviteter. 

 

Den foreslåtte budsjettramme gir ikke rom for å opprettholde nødvendig styrkeproduksjon, forsvarlig 

øvingsaktivitet og investeringer til materiell og utstyr.  

 

Anskaffelser 

 
 
 
 

 

 

Vår saksbehandler: Trond Åsheim    

Trond Åsheim Vår dato: 15.2.2012 Vår referanse: 014-12/8.3 
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I følge budsjettdokumentet kan innkjøp av innsatsuniformer kun finansieres gjennom inntekter av 

eiendommer.Det er ikke midler til løpende investeringer i Sivilforsvaret innenfor avdelingens ramme. 

DSB antar at det ved salg/avhending av eiendomsmasse blir generert inntekter. DSB påpeker at disse 

inntekter ikke skal brukes til å øke driftsrammen, men til langsiktige investeringer. Det er naturlig å 

anta at også disse investeringer vil generere behov for driftsutgifter i form av opplæring, vedlikehold 

etc. 

 

Strategimidler 

Direktørens forslag til fordeling av strategimidler til SIV er redusert fra 5 mill i 2011 til 3 mill i 2012. 

Det er totalt fordelt kr 22 452 000.  Sett i forhold til SIV-enhetens andel av det totale budsjett synes 

det klart at enheten taper i kampen om årets strategimidler, som er en fortsettelse av utviklingen de 

siste tre år.  

 

Også Sivilforsvarets budsjett for fredsinnsats er redusert. Det er avsatt 2 mill til fredsinnsats, til tross 

for at snitt for de siste fem års kostnader har vært i overkant av 6 millioner.   

 

Avslutning 

Det ser dessverre ut til at også 2012 blir et trangt år for Sivilforsvaret. Det er derfor viktig at de tildelte 

midler i størst mulig grad benyttes i den skarpe enden, og benyttes til øvelser fremfor anskaffelser som 

ikke gir bedre beredskap. 

 
Med hilsen 

STAFO samfunnssikkerhet 

 

 

 

Tom Labråten 

leder 

 


