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Trusler i «gråsonen» utfordrer oss

• Geopolitisk spenning finner veien til små lokalsamfunn fra Longyearbyen til 
Aukra

• Sammensatte trusler (hybrid): digitalt, falsk meningsdannelse m.m.

• Pandemi

• Klimaendringer

• Inflasjon og forsyningsutfordringer

• Økt avhengighet og risiko for  elektronisk kommunikasjon og strøm

• Hendelser kan – og vil – komme samtidig – kumulativ belastning
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1)Generiske utfordringer 

IKT, bygg, sikker kommunikasjon,

2) De uventede, usynelige og de hendelser som gir oss strategisk 

sjokk

-kumulative kriser

3) Ansvarsprinsippet og nærhetsprinsippets kollaps

Engerdal klarer ikke  å drifte pleie av omsorgsboliger, helsehuset i Elverum brenner, terror i et 

barnvernssenter, atomnedfall reindrift, 

Kommuner i beredskapsmessige Robek

Danske beredskapsprinsipper: Handlingsprinsippet og fleksibilitetsprisnippet

4) Grensesnittdiskusjon eller aktiv fremoverlent rolle

Initiativ

Lettere å få tilgivelse å gjøre for mye enn for lite
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Noen vegvalg

ØKONOMI, PERSONELL OG RESSURSER:BRUKE RESSURSER MER

SAMMENSATTE TRUSLER, KLIMA OG TOTALFORSVAR

GRÅSONENES DILEMMA

NY TEKNOLOGI OG KONVENSJONELL KRIG

STYRING OG ORGANISERING NY NASJONAL SIKKERHETSARKITEKTUR

TOTALFORSVARET OG VERTIKAL SAMORDNING 

NORDISK DIMENSJON

BRUKE RESSURSER MER  



Støtpute
samfunn?



DET ANGÅR OGSÅ OSS I KOMMUNENE

STATSFORVALTERNE 
– vertikal og 
horisontal 

samordning 

FRIVILLIGHETEN og 
KIRKA –sivile 

samfunn

TELENOR OG 
EIDSIVA - i fred, krise 

og krig

NAV: funker vi i 
kritiske tider

HELSE, VEG, HUS

Kritisk infrastruktur 
i krig

PRIMÆRNÆRING

Mat og dyr I krisetid

DIGITAL OG  
EIENDOM

Sammensatte
trusler

KOMMUNENE og 
FYLKESKOMMUNEN

folks liv i krig
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• Bruke erfaringer 
fra pandemien 
og strukturen vi 
har innarbeidet

• Fylkesberedskaps 
råd og 
kommunemøter

• Folk bor i 
kommuner, ikke 
i departement

• Øvelser og webinar

• Vertikal 
informasjon og 
rapportering

• Tverrfaglighet

• Planer

• Egenberedskap

• Handling og 
fleksibilitet

Vertikal 
samordningInformasjon

Før det er for 
seint

• Tidlig

• Koordinert

• Aktiviserende

• Beroligende 
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• Det er mandag 28. november Troms og Finnmark hærtatt og alle 

kommunikasjonskanaler og media er nede i Innlandet. Det er ikke mulig med kontakt 

med sentrale myndigheter i Oslo

• Det er mye sabotasje rundt omkring og det er ikke anbefalt å reise noe sted, men å 

holde seg i ro. Droner har ødelagt strømmaster, basestasjoner og jernbanene er 

ødelagt flere steder, det går derfor blant annet ikke tog fra Innlandet til Oslo.  

• Staben hos SFIN har innhentet følgende informasjon fra kommuner i umiddelbar 

nærhet ved å fysisk oppsøke dem, Lillehammer, Gjøvik og Elverum og Hamar:  

• - Innbyggere fra Oslo strømmer til Innlandet og hyttene sine 

• - Folk har startet å hamstre bensin og  dagligvarebutikker tømmes

Øvelse øvelse øvelse


