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Sivilforsvarets rammebetingelser
STAFO samfunnssikkerhet har med bekymring registrert en økende grad av frustrasjon blant
våre medlemmer over at Sivilforsvaret, til tross for politiske ambisjoner og løfter, blir
nedprioritert og får dårligere og dårligere rammebetingelser i DSB. Dette er bakgrunnen for
at vi i vår høringsuttalelse til NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder påpekte at Sivilforsvaret har
hatt dårlige kår i DSB og vært tapere i den interne budsjettkampen. STAFO
samfunnssikkerhet uttrykte i høringsuttalelsen et ønske om at Sivilforsvaret ble løftet ut av
DSB og at det ble opprettet et eget direktorat for et moderne og fremtidsrettet sivilforsvar.
STAFO samfunnssikkerhet finner derfor behov for å rette en henvendelse til DSB, ved
direktør Jon Lea, for å formidle våre medlemmers bekymring og frustrasjon. Vi ber om et
møte med direktøren om Sivilforsvarets rammebetingelser.
Foreningen vil trekke frem følgende eksempler på grunnlaget for våre bekymringer:


Det har ved flere anledninger kommet frem kritikk av Sivilforsvarets ledelse i DSB
som lite synlige. Dette har fremkommet i både rapporter (Rapport, evaluering av
Sivilforsvarets organisasjon, Kaupangen AS 13.12 2007), medarbeiderundersøkelse i
2011 og NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder. Mange av de ansatte i Sivilforsvaret
deler denne oppfatningen.



I høringsuttalelsen fra DSB til Justisdepartementet til NOU 2013:5, opplevde
Sivilforsvarets ansatte at DSB i liten grad støttet de positive forslagene som lå inne i
utredningen, som forslaget om et eget budsjettkapittel for Sivilforsvaret.
Høringsuttalelsene fra distriktene ble i liten grad tatt hensyn til, og DSB føyde til
kommentarer som skapte reaksjoner hos de ansatte.



Til tross for at DSB er styrket med 45 mill, har dette verken medført en økning av
øvingsaktiviteten i Sivilforsvaret eller en styrking av årsverksrammene ved distriktene.
Mens DSB har fått tilsatt flere årsverk, er årsverksrammen til Sivilforsvaret redusert
med 54 årsverk, fra 292 til 238, i tidsrommet 2004 til 2013. Samtidig har andelen av
lønn i DSBs budsjett økt med 10,9 prosentpoeng (fra 51 % til 61,9 %). En
konsekvens av innstramningen i budsjettet er at sivilforsvarsdistriktene har fått
forespeilet rammer for å øve de tjenestepliktige kun én dag og én kveld i 2014, hvilket
er halvparten av minimums øvingsnivå som er angitt i øvingsdirektivet for etaten.
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Selv om kvaliteten på undervisningen på Sivilforsvarets skoler er god, er
utdanningskapasiteten for liten. Sivilforsvarsstyrken er fortsatt i underkant av 6000.
Med den planlagte rammen for grunnutdanning for 2014, vil ikke etaten nå måltallet
på 8000 før tidligst 2025, etter våre beregninger. Det er heller ikke økonomi til
tilstrekkelig etterutdanning av fast personell.



Materiell avhendes og fjernes fra oppsetningene til Sivilforsvaret uten at
erstatningsmateriell kommer på plass. Det er verken midler til normale
driftsinvesteringer eller til modernisering av materiellet. Det har derfor skjedd en
vesentlig reduksjon av Sivilforsvarets materiellvolum de siste årene, og
tjenestepliktige må fremdeles benytte private kjøretøyer ved utrykning på skarp
innsats.



Fagområder som før lå naturlig under Sivilforsvarets oppgaveportefølje overføres til
andre fagavdelinger. Dette innebærer en svekket kompetanse i Sivilforsvaret ved at
man fjerner ansvar fra funksjoner og personer som har et naturlig, operativt forhold til
fagområdene. Her kan nevnes ressursregisteret (tidligere NARRE), samvirke,
redningstjeneste (i utvidet forstand) og CBRN.



HMS blir ikke tilstrekkelig ivaretatt. Ansatte i etaten har ikke nødvendig opplæring på
kjøretøyer, og DSB viser til disponeringsmuligheten for Forsvaret og Sivilforsvaret
som ligger i Førerkortforskriftene. Dette til tross for manglende etatsopplæring.
Ansvar blir således skjøvet ned på distriktsnivå.

Den nye regjeringen i sin politiske plattform fra Sundvollen formulert følgende: ”Regjeringen
vil modernisere og forsterke den sivile kriseberedskapen i Sivilforsvaret”. STAFO
samfunnssikkerhet mener det er lite samsvar mellom hvordan regjeringen har signalisert
hvordan den fremtidige beredskapen i Sivilforsvaret skal se ut og hvordan Sivilforsvaret
tilgodeses i DSBs budsjetter.
Med vennlig hilsen

Jan Arne Karlsen
STAFO samfunnssikkerhet
leder

Postadresse:
Trondheimsvegen 529
0961 OSLO

Besøksadresse:
Trondheimsvegen 529
0961 OSLO

Telefon:
22 21 93 03
483 08 304

Telefaks:
22 10 28 87

E-postadresse:
post@samfunnssikkerhet.org

