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DSBs anbefalinger til sikkerhetsklarering av medlemmer av 
fylkesberedskapsråd og kommuner

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har mottatt henvendelser fra 
fylkesmenn, kommuner og statsetater om våre anbefalinger knyttet til sikkerhetsklarering av 
medlemmer av fylkesberedskapsrådene og av rådmenn/ordførere/beredskapskoordinatorer i 
kommunene. Dette notatet beskriver og begrunner DSBs anbefalinger knyttet til dette.

Fylkesberedskapsrådet er et regionalt koordineringsorgan innenfor 
samfunnssikkerhetsarbeidet i regionene. Rådene skal drøfte relevante 
samfunnssikkerhetsspørsmål og være en arena for oversikt og gjensidige orienteringer. 
Fylkesberedskapsrådet skal bidra til felles risiko- og sårbarhetsbilde og være en plattform for 
planlegging av samfunnssikkerhetsarbeidet i fylket. Rådet skal videre være forberedt på å bistå 
i fylkesmannens samordning i en situasjon som krever krisehåndtering. 

Fylkesberedskapsrådets oppgaver gjelder alle typer beredskapsutfordringer og alle typer 
kriser. Rådet er et koordineringsorgan innenfor naturhendelser, store ulykker, intenderte 
handlinger og sikkerhetspolitiske kriser. Dette innebærer at medlemmene av 
fylkesberedskapsrådet må være forberedt på å motta informasjon om, delta i diskusjoner om 
og håndtere forhold som er gradert i henhold til sikkerhetsloven. 

Kommunene har kommunal beredskapsplikt og har ansvar for alle personer som oppholder 
seg i kommunen dersom en uønsket hendelse inntreffer. Kommunen må i likhet med 
fylkesmann og fylkesberedskapsråd være forberedt på å motta informasjon om, delta i 
diskusjoner om og håndtere forhold som er gradert i henhold til sikkerhetsloven for å ivareta sitt 
ansvar innenfor alle typer kriser som kan ramme kommunen.

Dagens trusselbilde er komplisert og nyansert. Hendelser kan være sammensatte og uklare, 
og det er ikke en klar linje mellom sivile kriser og krig. Sikkerhetspolitiske situasjoner og andre 
intenderte hendelser kan ha aspekter ved seg som krever håndtering og koordinering mellom 
sektorer som i utgangspunktet ikke betraktes som en aktør innenfor dette området. 
Naturhendelser, terror og sikkerhetspolitiske situasjoner kan gi store konsekvenser for 
sivilsamfunnet og kritiske samfunnsfunksjoner.  

Dagens trusselbilde aktualiserer også totalforsvarstankegangen. Samfunnets samlede 
ressurser må være forberedt på å i samarbeid håndtere en krevende situasjon i et 
sikkerhetspolitisk perspektiv. Fylkesberedskapsrådene, fylkesmennene og kommunene må 
sammen ha mulighet til å vurdere, analyser og håndtere kompliserte sikkerhetspolitiske 
hendelser og andre ikke-intenderte og intenderte hendelser som medfører behov for deling av 
gradert informasjon. 
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Med bakgrunn i dette anbefaler DSB at medlemmene av fylkesberedskapsråd med vara og 
rådmann/ordfører/beredskapskoordinator i kommunene sikkerhetsklareres til minimum nivå 
KONFIDENSIELT.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Avdeling for analyse og nasjonal beredskap

Elisabeth Longva Harald Rasmussen
fungerende avdelingsdirektør avdelingsleder
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