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Samfunnssikkerhet



Samfunnssikkerhet

«Samfunnets evne til å verne 
seg mot og håndtere hendelser 
som truer grunnleggende 
verdier og funksjoner og setter 
liv og helse i fare. Slike 
hendelser kan være utløst av 
naturen, være et utslag av 
tekniske eller menneskelige feil 
eller bevisste handlinger.»

Foto: DSB



Fire prinsipper for samfunnssikkerhet 
og beredskapsarbeidet
• Ansvarsprinsippet: Den organisasjon som har ansvar for et 

fagområde i en normalsituasjon, også har ansvaret for nødvendige 
beredskapsforberedelser og for å håndtere ekstraordinære hendelser 
på området. Ansvarlig instans må ta stilling til hva som er akseptabel 
risiko

• Likhetsprinsippet: Den organisasjon man opererer med under kriser, 
skal i utgangspunktet være mest mulig lik den organisasjon man har 
til daglig

• Nærhetsprinsippet: Kriser skal organisatorisk håndteres på lavest 
mulig nivå.

• Samvirkeprinsippet: Myndigheter, virksomheter og etater har et 
selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante 
aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og 
krisehåndtering.



Figur: DSB rapport-
Samfunnets kritiske 
funksjoner



Samfunnssikkerhet i 2021

• Økt kompleksitet og større tverrsektorielle 
utfordringer. 

• Vi må tilpasse oss hurtigere enn før.

• Økt behov for kunnskap om sammenhenger, 
sårbarhet, tiltak og effekter. 

• Formålet med DSBs samordningsrolle er å 
etablere et tverrsektorielt kunnskapsgrunnlag, 
en tverrsektoriell situasjonsforståelse og læring 
på tvers av sektorer innen rammene av 
ansvarsprinsippet.

• «Store kriser kjenner ikke sektorprinsippet». 
Foto. DSB



Sentralkrisehåndtering i Norge



Noen 
alvorlige 
uønskede 
hendelser 
siden 2011

År Hendelser
2011 Terrorangrep 22. juli
2011 Stormen Dagmar
2014 Lyngbrann i Lærdal, Flatanger og Frøya
2014 Krise i Ukraina og Georgia
2015 Migrantkrisen
2015 Snøskred i Longyearbyen
2018 Skogbranner 
2018 Fregattforlis Helge Ingstad 
2019 Cruiseskiphavari Viking Sky 
2018/20/21 Dataangrep mot FM, Norsk helsenett, Østre 

Toten
2019 Høyre-ekstrem terror (Manshaus)
2020 Gjerdrum-skredet
2020/21 Covid-19



ISO/TC 292 Security & resilience

ISO/TC 292/WG 1 Terminology Working group

ISO/TC 292/WG 2 Continuity and organizational 
resilience

Working group

ISO/TC 292/WG 3 Emergency management Working group

ISO/TC 292/WG 4 Authenticity, integrity and trust for 
products and documents

Working group

ISO/TC 292/WG 5 Community resilience Working group

ISO/TC 292/WG 6 Protective security Working group

ISO/TC 292/WG 7 Guidelines for events Working group

ISO/TC 292/WG 8 Supply chain security Working group

ISO/TC 292/WG 9 Crisis management Working group

ISO/TC 292/WG 10 Preparedness Working group

CEN/TC 391 Societal and 
Citizen Security

• Working group 1:
Healthcare Facilities 

• Working group 2:
CBRN (Chemical, biological, 
radioactive and nuclear )

• Working group 3:
Crisis management



Tema for standarder innenfor 

samfunnssikkehetsområdet

• Sikkerhetsadministrasjon
• Beredskapsledelse
• Beredskapsøvelser
• Sikkerhetstjenester
• Evaluering av tiltak mot 

økonomisk kriminalitet
• Risikoanalyser
• Sikring av offentlige rom
• Ulike sikringsbehov

Foto: Pixabay



Utviklingstrekk som 
påvirker 
samfunnssikkerheten



• Klima
• IKT-sikkerhet
• Trusselbildet

Foto:DSB



Inn i ukjent farvann

https://www.youtube.com/watch?v=SvkEb2jcg_U

Skjermfoto:Kilde 
Meteorologisk 
institutt



Skjermfoto: Kilde: Norsk 
klimaservicesenter



NSMs Risiko 2021- hovedpunkter

• Det digitale risikobildet er 
skjerpet.

• Tydeligere risiko knyttet til 
sammensatte trusler.

• Covid-19-pandemien har 
forsterket det eksisterende 
risikobildet. 

Foto: Colorbox



PSTs nasjonale trusselvurdering - Statlig 

etterretning
• Innhente informasjon og påvirke beslutninger. 

• Nettverksoperasjoner. 

• Kartlegge norsk infrastruktur og forsøke å 
rekruttere kilder.

• Oppkjøp og investeringer i norsk næringsliv -
tilgang til informasjon og innflytelse. 

• Forsøk på å skaffe teknologi.

• Utnytte akademia til ulovlig 
kunnskapsoverføring. 

Foto: Bjørnar Morønning / 
NTB



Erfaringer fra 
Covid 19 
pandemien





Erfaringer fra Covid-19   
• Hendelsen var både tenkelig og utenkelig
• Myndighetene visste at en pandemi var den  

nasjonale krisen med høyest risiko 
- likevel var de ikke forberedt på Covid-19  

– «Vi var forberedt på pandemi, men ikke denne pandemien»                    
(Erna Solberg 2021)

• Smittevernloven åpner for inngripende tiltak. 
Likevel var det ikke laget scenarioer og planer for 
dette. 

– Planen var at store deler av befolkningen skulle bli smittet.  
• Samfunnet var derfor ikke forberedt på at smitten 

skulle slås ned og ikke bremses.

NB: Gjelder 1. del av pandemihåndteringen



For mer 
informasjon:
Rapport fra 
DSB –
Samfunnets 
kritiske 
funksjoner

https://www.
dsb.no/glob
alassets/dok
umenter/rap
porter/kiks-
2_januar.pdf



Robusthet og sensitivitet

• Helsekrise blir en samfunnskrise 
• Krever samordning og dynamisk og 

kriseledelse 
• «Regjeringen har i beredskapsarbeidet ikke tatt hensyn 

til hvordan risiko i én sektor avhenger av risikoen i andre 
sektorer»

• «Et beredskapssystem som er basert på at hver sektor 
skal vurdere egen risiko og sårbarhet, svikter når ingen 
har tatt ansvar for å vurdere summen av konsekvensene 
for samfunnet som helhet.» 

Koronakommisjonens rapport

Foto: DSB



Erfaringer fra DSB

• Innreiseregistrering
• Karantenehotell
• Vinterfiske
• Munnbind (PVU)
• Helhetlig kommunikasjon
• Analyse og kunnskapsgrunnlag
• Forvaltning
• Digital hverdag



CENs læringspunkter fra Covid 19

1.Fast track digital transformation
2.Explore resilient business models
3.Enhance stakeholder and policy 
engagement
4.Foster international cooperation and 
alignment.



Skjermbilde ISO



«Når friheten har vært truet, har nordmenn gitt alt for 
hverandre. Dette har gitt landet vårt et fortrinn som er 
kraftigere enn noe våpen, og mer verdifullt enn noe 
oljefond: Nemlig at vi stoler på hverandre». 

Erna Solberg 18.03.2020



Sammen er vi forberedt!

Foto: Johner


	Samfunnssikkerhet i 2021 og erfaringer fra Covid 19.
	Samfunnssikkerhet�
	Samfunnssikkerhet
	Fire prinsipper for samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet
	Lysbildenummer 5
	Samfunnssikkerhet i 2021
	Lysbildenummer 7
	Noen alvorlige uønskede hendelser siden 2011
	ISO/TC 292 Security & resilience
	Tema for standarder innenfor samfunnssikkehetsområdet
	Utviklingstrekk som påvirker samfunnssikkerheten
	Lysbildenummer 12
	Inn i ukjent farvann
	Lysbildenummer 14
	NSMs Risiko 2021- hovedpunkter
	PSTs nasjonale trusselvurdering - Statlig etterretning
	Erfaringer fra Covid 19 pandemien
	Lysbildenummer 18
	Erfaringer fra Covid-19   
	Lysbildenummer 20
	Robusthet og sensitivitet
	Erfaringer fra DSB
	CENs læringspunkter fra Covid 19
	Lysbildenummer 24
	Lysbildenummer 25
	Sammen er vi forberedt!�

