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Det 162. Storting 
Trontalen holdes av Kongen 
på vegne av Regjeringen 

«– Regjeringen vil videreutvikle 
totalforsvaret og øke 
motstandsdyktigheten i 
samfunnskritiske funksjoner» 
  Kong Harald V 



Endret sikkerhetspolitisk situasjon 



Totalforsvar 



INT 

Organisering 



• Risiko analysen er utviklet i 
samarbeid med 
fylkesberedskapsrådet for Troms 

 

• Består av en analyse del og en 
handlings del 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
for Troms 2016 - 2019 



FYLKESMANNES HJEMMELSGRUNNLAG  
 

FRED 

KRIG 

SBS 

BFF 



• Fylkesmannen skal sørge for at fylkets ressurser fordeles og utnyttes på en måte 
som dekker befolkningens behov best mulig i samsvar med eventuelle retningslinjer 
fra aktuelt fagdepartement. Fylkesmannen skal om nødvendig og i samarbeid med 
andre myndigheter samordne og prioritere mellom sivile behov og videreformidle 
ekstra ressurser til kommunene. Fylkesmannen skal bidra til fremskaffing, 
samordning og prioritering av sivil støtte til Forsvaret. 
 

• Er fylkesmannen avskåret fra kontakt med regjeringen, eller oppstår det på 
grunn av forholdene fare hvis beslutninger utsettes, skal fylkesmannen, i den 
utstrekning det er nødvendig for å ivareta samfunnsviktige interesser, gi 
bestemmelser og utøve forvaltningsmyndighet som nevnt i lov 15. desember 1950 
nr. 7 om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold § 5 første ledd, 
jf. § 3. 

 

• Når Kongen bestemmer kan fylkesmannen, om situasjonen gjør det nødvendig 
under krig, krigsfare og liknende forhold, gi pålegg til forvaltningsorganer og politiet 
i fylket og ved behov omgjøre deres avgjørelser 

 

• På en erklært krigsskueplass skal fylkesmannen overlate ledelsen av 
fylkesadministrasjonen til de militære myndigheter i den utstrekning disse krever 
det etter lov 15. desember 1950 nr. 7 om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og 
liknende forhold § 5 første ledd, jf. § 6. 

 

 

 

Særskilte bestemmelser under væpnet konflikt,  
krigsfare og lignende forhold (Instruks) 

Regjeringen setter ned utvalg som skal utrede 
en sektorovergripende fullmaktsbestemmelse 
og hjemmel for suspensjon av enkeltpersoners 
rettigheter i beredskapslovgivningen. 
 
Den høye tilstrømningen av asylsøkere høsten 
2015 viste at det også i fredstid kan oppstå 
ekstraordinære situasjoner hvor det er behov 
for å handle raskt, og hvor dagens lovgivning 
ikke gir tilstrekkelig fleksibilitet. 
Naturkatastrofer, ulykker, pandemier og 
sammenbrudd i infrastruktur er andre 
eksempler på hendelser hvor dette kan være 
tilfellet.  

Hybride hendelser? 



       Nasjonalt beredskapssystem 

Fylkesmannen skal samordne  beredskapsplanleggingen basert på SBS 
                        Utvikling av en regional plan for Troms 



Øvelse  
Trident Juncture 2018 
 
1. Sikre kontinuitet for styresmaktene 

og kritiske offentlige tjenester 
 

2. Sikre en robust kraftforsyning 
 

3. Sikre evnen til å håndtere 
ukontrollert forflytning av 
mennesker 
 

4. Sikre robust mat- og vannforsyning 
 

5. Sikre evnene til å håndtere 
masseskadesituasjoner 
 

6. Sikre robuste sivile 
kommunikasjonssystemer 
 

7. Sikre robuste transportsystemer 

Operativt planverk 
for Troms og Finnmark 
 
1. Reelle utfordringer Troms og 

Finnmark 
 

2. I all hovedsak det norske 
forsvars behov for siv/mil 
støtte 

DSB Troms prosjekt/FLO 

            DEL I 
Konsept for sivil støtte til Forsvaret 



Operativt planverk for Troms og Finnmark 

NATO Forsvaret + 

      
       Fylkesmannen 
 
    Fylkesberedskapsrådet 

 

Dette vil starte i en kommune 
          kommunikasjon? 



Støtte til det sivile samfunn? 
 

Ressursbehov? 
 

• TBO/Transportkapasitet 
• Kjøretøy 
• Sanitet/helse/sykehus/evakuering 
• EKOM - nødnett 
• Logistikk  
• Drivstoff/tankbil kapasitet 
• Verksted behov 
• Beredskaps kaier 
• Lufthavner 
• Mobil forsynings distribusjon 
• Rekvisisjonsloven 
• EBA ressurser 
• Fritaksordningen 
• Kraft 

 
 
 
 

Gjennomgående kontrakter 
• Sivile langtidskontrakter, som dekker 

alle krisespekter 
• Må hensynstas ved inngåelse av nye 

avtaler 
• ?????? 

 
 
 

Sivile planbehov/handling:  
 
• Evakuering osv. 
• Sivilforsvarets behov 
• Kommunal og regional kobling 
• Regional statsforvaltning 
• Kommunal tjenesteyting  



                                 DEL II 
Konsept for Forsvarets støtte til det sivile samfunn 



Polarbase Hammerfest 



Facebook 
FylkesmannenTroms 

Twitter 
FylkesMTroms fmtr.no 
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