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1 Kursstatistikk
Kursoppfylling for 2015
FIG grunnkurs
Antall
plasser
593

Antall
elever
463

MRE grunnkurs
Antall
plasser
60

Antall
elever
33

FIG lagførerkurs
Oppfyllings- Antall
prosent
plasser
78 %
125

Antall
elever
102

RAD grunnkurs
Oppfyllings- Antall
Antall
prosent
plasser elever
55 %
50
38

FIG lederkurs
Oppfyllings- Antall
prosent
plasser
82 %
75

Antall
elever
62

Oppfyllingsprosent
83 %

MFE grunnkurs
Oppfyllings- Antall
prosent
plasser
76 %
81

Antall
elever
72

Oppfyllingsprosent
89 %

Sum kurs 2015
Antall
plasser
984

Antall
elever
770

Oppfyllingsprosent
78 %

Terminliste/kursplan 2016

FIG
MRE
RAD
MFE
SUM

Antall elever
580
60
60
116
816

Mannskap
Befal
SUM

Antall elever
576
240
816

I tillegg til ovennevnte vil det i 2016 bli gjennomført noen piloter hvor 14 dager grunnopplæring gjennomføres
regionalt.
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2 Godtgjøringsordninger under utdanning, øvelse og innsats
Oversikt over gjeldende godtgjørelser i Sivilforsvaret pr 01.05.16:
Type godtgjørelse/
lønn
Tjenestetillegg

Størrelse på
godtgjøring
Kr 167,30 pr dag

Ledertillegg

Kr 22,50 pr dag

Lagførere (grad 10) og nestlagførere (grad 11)

Kompensasjonstillegg

Kr 469,- pr dag

Alt mannskap og lagførere/nestlagførere som ikke mottar lønn fra
arbeidsgiver under sivilforsvarstjeneste. Tillegget er skattepliktig.

Kr 825,80 pr dag

Befal grad 6. Lønnstrinn 22. Skattepliktig.

Lønn etter grad for
befal

Ektefelletillegg

Hvem tilkommer godtgjørelsen/ytterligere kommentarer
Alt mannskap og lagførere/nestlagførere

Kr 788,13 pr dag

Befal grad 7. Tilsvarer 99% av ltr 19. Skattepliktig.

Kr 748,34 pr dag

Befal grad 8. Tilsvarer 94% av ltr 19. Skattepliktig.

Kr 716,46 pr dag

Befal grad 9. Tilsvarer 90% av ltr 19. Skattepliktig.

Kr 150,30 pr dag

Gifte/registrert partnerskap/samboer med felles barn. Alt befal og
mannskap.

Kr 170,33 pr dag

Første barn, under 18 år. Alt befal og mannskap.

Kr 70,13 pr dag

Øvrige barn, under 18 år. Alt befal og mannskap.

Ulempetillegg

Kr 335,67 pr dag

Ved deltakelse i akuttinnsatser. Alt befal og mannskap.

Særskilt økonomisk
hjelp

Individuelt

Støtte kan gis i de tilfeller andre ordninger ikke gir tilfredsstillende
økonomisk kompensasjon. Ordningen kan dekke forskjellen mellom
inntekter i tjenesteperioden og faste løpende utgifter. Den kan også i
tillegg dekke spesielt oppståtte utgifter som er nødvendige for den
tjenestepliktiges livsopphold. Ordningen er strengt behovsprøvd.

Næringsbidrag

Individuelt

Hensikten med ordningen er å sikre at tjenestepliktige befal og
menige som er selvstendig næringsdrivende ikke skal få urimelige
økonomiske belastninger i sin virksomhet, som følge av at de deltar i
kurs og øvelser.

Barnetillegg

Ovennevnte lønn/godtgjørelser utbetales som hovedregel ikke ved kveldsøvelser. Reiser til og fra tjeneste dekkes av
Sivilforsvaret etter gjeldende satser i Statens reiseregulativ.
Hvorvidt tjenestepliktige mister eller beholder sin sivile lønn under tjeneste, avhenger av hvilken tariffavtale som gjelder for
arbeidsforholdet eller arbeidsgivers beslutning i det enkelte tilfelle. Herunder regulerer noen tariffavtaler hvordan den sivile
lønnen og lønn/godtgjørelse fra Sivilforsvaret skal samordnes.
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3 Innsatser (statistikk/historikk)
Nasjonalt
Hendelser med innsats fra Sivilforsvaret (antall)

Antall innsatser de siste fem år
Behovet for forsterkning fra Sivilforsvaret for
perioden 2011 til 2015 er vist i diagrammet til
høyre.
Oversikten viser kun antall hendelser der det har
vært behov for forsterkning, ikke omfanget av
innsatsen knyttet til hendelsene.
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I 2015 var det 247 hendelser med behov for statlig
forsterkning fra Sivilforsvaret. Dette er færre enn i
2014, men flere enn de foregående årene.
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Figur 1: Antall hendelser med innsats fra Sivilforsvaret.
Kilde: Sivilforsvarets innsatsrapporteringssystem

De 247 hendelsene fordeler seg på
hendelseskategorier som vist i diagrammet til
høyre.
Søk etter savnede personer er den største
hendelseskategorien, og er knyttet til Sivilforsvaret
rolle som en del av norsk redningstjeneste. I 2015
var det 111 søk etter savnede personer, som er det
høyeste antallet som er registrert siden 2009.

120

I 2015 har 16 stormer/uvær og 26
flommer/oversvømmelser samt 23 bygningsbranner
hatt behov for forsterkning. Antallet
utmarksbranner var 18, med henholdsvis 9
skogbranner og 9 gras- og lyngbranner, noe som er
en sterk nedgang fra 2014 da det var 71
skogbranner og 32 gras- og lyngbranner.

20

Sivilforsvaret fører innsatsrapporter over alle
hendelser hvor det blir gitt bistand til
beredskapsaktører, kommuner, fylker og andre.
Innsatsrapporteringene danner grunnlag for statistikk,
styring- og ledelses informasjon, men de inneholder
likevel ikke opplysninger som taps- og skadetall.

Sivilforsvarets innsatser per hendelsestype
(antall)
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Figur 2: Sivilforsvarets innsatser per hendelsestype.
Kilde: Sivilforsvarets innsatsrapporteringssystem
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Geografisk fordeling av hendelser med behov for forsterkning fra Sivilforsvaret
Den geografiske fordelingen av de 247 hendelsene,
der nød- og redningsetatene hadde behov for
forsterkning fra Sivilforsvaret, er vist i diagrammet til
høyre.
I 2015 hadde Hedmark sivilforsvarsdistrikt (SFD)
flest hendelser med behov for innsats.
Sivilforsvarsdistriktene Hordaland, Midtre
Hålogaland, Telemark og Sogn og Fjordane fulgte tett
etter.

Sivilforsvarets innsatser per distrikt (antall)
Støtte nabodistrikt

Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland

I 2015 var det registrert 12 hendelser med behov for
støtte fra et annet Sivilforsvarsdistrikt (nabostøtte). 5
av disse var knyttet til migrasjonskrisen i Europa, der
både Østfold SFD, Øst-Finnmark SFD og Buskerud
fikk støtte fra henholdsvis 1, 8 og 4 andre SFD.
I desember var to hendelser knyttet til
flom/oversvømmelse hvorav den ene var i forbindelse
med ekstremværet Synne.

Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland

De øvrige hendelsene med behov for nabostøtte var en
industribrann og fire søk etter savnede personer.

Sogn og Fjordane
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Figur 3: Sivilforsvarets innsatser per sivilforsvarsdistrikt.
Kilde: Sivilforsvarets innsatsrapporteringssystem
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Brukere av Sivilforsvaret
Det registreres hvilke beredskapsaktører og andre
som anmoder om bistand fra Sivilforsvaret1.
I perioden 2011-2015 kom 60% av bistandsanmodningene fra politiet, etterfulgt av 32% fra
brannvesenet.
Anmodningene gir ikke en reell oversikt over hvilke
av nød- og redningsetatene som har behov for
forsterkning. Politiet er tillagt rollen som
innsatsleder på skadested, og vil gjennom denne
rollen anmode om bistand på vegne av flere
nødetater på et hendelsessted.

Sivilforsvarets bistandsanmodere
2015 (N=247)
2014 (N=291)
2013 (N=235)
2012 (N=177)
2011 (N=224)
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40 %
Brann

60 %
Helse
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100 %

Andre

Figur 4: Sivilforsvarets bistandsanmodere og antall bistander.
Kilde: Sivilforsvarets innsatsrapporteringssystem

Ved brann, der politiet ikke er tilkalt, er det brannvesenet som anmoder om bistand. I 2015 mottok Sivilforsvaret
færre anmodninger fra brannvesenet om forsterkning enn i 2014, noe som bl.a. kan komme av at antallet
utmarksbranner var lavere i 2015 enn i 2014. Helsevesenet anmodet om bistand ved to tilfeller. Vanligvis anmoder
helse om bistand til transport av nødaggregat i forbindelse med bortfall av strøm, eller bistand til å frakte skadde
personer fram til bilvei. Kommuner kan også anmode om forsterkning direkte, eksempelvis ved behov for
pumpeutstyr og materiell knyttet til svikt i vannforsyning.
Omfanget av sivilforsvarsinnsatser
Det registreres innsatstimer for samtlige hendelser
hvor Sivilforsvaret bistår, og diagrammet til høyre
viser antall innsatstimer total og fordelt på
tjenestepliktige og fast ansatte for perioden 20112015.

Ressursbruk - antall innsatstimer
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Gjennomsnittlig antall innsatstimer per hendelse
varierer fra år til år avhengig av hendelsenes type og
omfang. I perioden 2011 til 2013 lå gjennomsnittet
på mellom 102 og 185 innsatstimer per hendelse
mens det i 2014 og 2015 har ligget på rundt 230
timer i gjennomsnitt per hendelse.
I løpet av de siste fem årene har en liten andel av
hendelsene (ca. 20 prosent) krevd mesteparten av
Sivilforsvarets ressurstimer (ca. 80 prosent).
I 2015 krevde 56 hendelser i snitt 8292 timer mens
191 hendelser i snitt krevde 54 timer per hendelse.
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Figur 5: Sivilforsvarets innsatstimer.
Kilde: Sivilforsvarets innsatsrapporteringssystem
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I 2011 krevde terrorangrepet 22. juli nærmere 40
prosent av innsatstimene3. Mens 2014 var preget av
brannen i Lærdal og skog-, gras- og lyngbranner, var
det i 2015 migrasjonskrisen i Europa som beslagla
27 prosent av de totale innsatstimene. Sivilforsvaret
er med andre ord forsterkningsressurs ved mange
ulike typer uønskede hendelser.
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Figur 6. Sivilforsvarets innsatstimer per hendelse i gjennomsnitt per år

1 Andre bistandsanmodere kan være Hovedredningssentralen (HRS), DSB, Fylkesmannen, fylkeskommuner, kommuner,
Veterinærinstituttet, Mattilsynet, vannverk, kraftlag, entreprenører, Statens vegvesen, Interkommunale beredskapsutvalg (IUA),
Forsvaret, Statens strålevern og unntaksvis privatpersoner.
2

Snittet heves av 10 hendelser med over 1 000 innsatstimer, hvorav 8 hendelser var knyttet til migrasjonskrisen i Europa som
til sammen utgjorde 15 000 innsatstimer (Storskog/Sør-Varanger, Råde/Østfold, Stavanger, Kongsberg og Oslo).
3
Terrorangrepet 22. juli 2011 krevde over 16 000 innsatstimer.
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Innsatser internasjonalt
DSB har siden slutten av 1990-tallet, gjennom Sivilforsvaret, utført en rekke internasjonale oppdrag ved
katastrofehendelser, gjennom å bistå internasjonale hjelpeorganisasjoner, særlig FN. Innsatsene har vært utført med
finansiering fra Utenriksdepartementet.
For å utføre oppdragene på en effektiv måte, er de fleste utført sammen med flere europeiske søsterorganisasjoner
gjennom partnerskapet International Humanitarian Partnership (IHP). DSB har egne samarbeidsavtaler med FNs
Høgkommisær for flyktninger (UNHCR) og World Food Programme (WFP), og et nært samarbeid med UN OCHA
(FNs kontor for koordinering av humanitære saker), som blant annet er ansvarlig for utsendelse av
krisevurderingsteam (UNDAC).
Innsatser utført 2010-2015:
Periode
November 2015
Mai-juli 2015
April-mai 2015
Januar-februar 2014
Nov 2014 – mai 2015
April 2014
Nov 2013 – april 2014
November 2013
Juni-juli 2013
Juni – august 2013
Mars-oktober 2012
April-mai 2012
November 2011
Mars-april 2011
Mars 2011
Sept 2010 – mai 2011
August-september 2010
Februar-mars 2010
Januar-februar 2010
Januar-oktober 2010

Type innsats
Deltakelse med IKT-ekspert i UNDAC-team til Oman etter orkan
Logistiker og kokk til IHP-oppdrag for WFP i Nepal etter jordskjelv.
Deltakelse med IKT-ekspert i UNDAC-team til Nepal etter jordskjelv
Deltakelse med IKT-ekspert i UNDAC-team til Malawi etter flommer
Ebolainnsats i samarbeid med Helsedirektoratet, komplett teltleir for helsearbeidere i
Moyamba, Sierra Leone.
Deltakelse med IKT-ekspert et forebyggende UNDAC-oppdrag til de palestinske områdene.
Komplett teltleir til Guiuan på Filippinene etter orkanen Haiyan.
Deltakelse med IKT-ekspert i UNDAC-team til Filippinene etter orkanen Haiyan.
Støtte til UNHCR i Yida og Pariang i Sør-Sudan med fire eksperter inne vann/elektrisitet for
hjelpearbeidere.
To elektrikere til UNHCR i Azraq i Jordan som del av IHP-støtte til oppbygging av flyktningleir
ifm- Syria-krisen.
Støtte til UNHCR i Asossa i Vest-Etiopia, etablering av verksted og andre støttefunksjoner med
i alt seks eksperter.
Deltakelse med to IKT-eksperter i UNDAC-team til Komorene etter flom
Deltakelse med IKT-ekspert et forebyggende UNDAC-oppdrag til Sri Lanka.
Støtte i UNHCR i Tunisia med kontorleir i forbindelse med Libya-krisen.
Deltakelse med to IKT-eksperter i UNDAC-team til Tunisia ifm- Libya-krisen.
Deltakelse med personell (10 stk.) til drift av IHP-teltleir for FN-personell i Sukkur i Pakistan
etter flom.
Deltakelse med IKT-ekspert i UNDAC-team til Pakistan etter flom
Deltakelse med IKT-ekspert et forebyggende UNDAC-oppdrag til Komorene.
Støtte til FNs koordineringsarbeid i St. Domingo etter det store jordskjelvet på Haiti, bidrag til
oppsetting av mottakssenter på flyplass med én IKT-ekspert.
Komplett teltleir til Haiti etter jordskjelv sammen med IHP, med i alt 30 mannskaper.
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4 Forvaltningssystemer og digitale løsninger
Sivilforsvarets digitale løsninger er delvis selvutviklede administrative løsninger, og delvis standardløsninger som
deles med DSBs øvrige avdelinger. I tabellen nedenfor listes de mest sentrale løsninger som benyttes i
Sivilforsvaret (ikke utfyllende).
Løsning
Webrulle
Logre
STD
NST
CIM
ePhorte
DFØs
økonomiløsninger
LOS
Innsatsrapportering
GPS
Kart
UMS/TAMES

Beskrivelse
Administrasjon av tjenestepliktige
Materiell, lager og logistikk
Sivilforsvarets tekniske database
Lager/materiell for NST
Felles krisehåndteringssystem
Felles arkivsystem
Regnskap, lønn og fakturahåndtering
levert av DFØ
Virksomhetsstyring
Rapporteringsløsning for utførte innsatser
DSBs kartløsning
Løsning for å kalle ut mannskaper til
øvelser/innsatser

Egenutviklet/Standardløsning
Egenutviklet
Egenutviklet
Egenutviklet
Egenutviklet
Standardløsning
Standardløsning
Standardløsning
Standardløsning
Egenutviklet
Standardløsning
Standardløsning
Standardløsning
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5 Interessentoversikt
Intervju gjennomført av prosjektgruppen:
Virksomhet
Forsvarsdepartementet
Utenriksdepartementet
Helse – og omsorgsdepartementet
Politidirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Helsedirektoratet
Forsvarets operative Hovedkvarter
Forsvarsstaben
Forsvarets Sanitet
Statens Strålevern
Kystverket
Mattilsynet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges Vassdrags- og energidirektorat
DSB – Brann og Redning
DSB – Analyse og Nasjonal beredskap
DSB – Elsikkerhet

Intervjuobjekt
Tore Jakobsen
Roar Haugsdal
Else J. B. Andersen m.fl.
Ole Petter Parnemann
Knut Berntsen
Ulf E. Reuterdahl
Oddmund Petter Nygård
Torbjørn Eidal
Lyder Amundsen
Astrid Liland m.fl
Åsmund Berg Nilsen
Hedda Høiland Aas
Jarle Kiil
Kari Øvrelid
Anne Rygh Pedersen
Per Brekke
Torbjørn Hofstad

Virksomheter som har avgitt skriftlig svar på tilsendt intervjuskjema:
Virksomhet
Samferdselsdepartementet
Direktoratet for Nødkommunikasjon
Jernbaneverket
Avinor
Miljødirektoratet
Hovedredningssentralen
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
FORF (Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum)
Redningsselskapet
Norges Bondelag
Forsvarets operative hovedkvarter

Navn på person som sendte besvarelse
Espen Aamodt
Øyvind Hagen Karlsen
Gunalf Bækkeli
Asgeir Hagen
Anette Fischer
Tore Wangsfjord
Bjørn Egil Jacobsen
Bente Asphaug
Stig Fredriksen
Inger Johanne Sikkeland
Oddmund Peder Nygård
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Intervju gjennomført av Sivilforsvarsdistrikt på oppdrag fra prosjektet:
Type Virksomhet
Brannvesen
Brannvesen
Brannvesen
Brannvesen
Brannvesen
Brannvesen
Brannvesen
Politidistrikt
Politidistrikt
Politidistrikt
Politidistrikt
Fylkesmann
Fylkesmann

Fylkesmann
Helseforetak

Helseforetak
Helseforetak

Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune
Kommune

Intervjuobjekt
Stein Are Olsen, Brannmester Lyngen kommune
Øystein Solstad, leder Tromsø brann og redning
Jon Inge Aasen, Brannsjef Brannvesenet Sør IKS
Terje Glendrange, Brannsjef Flekkefjord Brannvesen
Brannsjef Nils-Erik Haagenrud, Midt-Hedmark brann og redningsvesen
Vidar Trettenes, Brannsjef Sogn Brann og Redning IKS
Guttorm Liebe, Brannsjef Skien Brann og feievesen
Thorry Aakenes, stabssjef/leder FOE, Tove Anita Asp, operasjonsleder og Odd
Nygård, P3 stab, Møre og Romsdal
Jan Birger Jakobsen, stabssjef/leder FOE, Nord Trøndelag
Johan Fredriksen, politiinspektør og Torstein Jahn Stephansen, rådgiver, Oslo
Lars Blix Olsen, stabssjef, Øst Finnmark
Yngve Årøy, Beredskapssjef, FM i Aust- og Vest-Agder og Dag Auby Hagen, ass
Beredskapssjef FMAVA
Tom Mørkved, Karsten Steinvik og Silje Johnsen, saksbeh. fra Fylkesmannens
beredskapsavdeling, Nordland.
Dag Otto Skar, fylkesberedskapssjef, Sør Trøndelag
Svein Arne Hapnes – Overlege / beredskapskoordinator, Karin Sollid –
Beredskapssjef, Olav Østebø – Ass. Amb.sjef/Beredskapskoordinator,
Eva Egeland – Beredskapskoordinator, Stavanger
Torstein Ibrekk, beredskapsrådgiver, Marie Røeggen, beredsk.koordinator,
Ivar Greiner, kommunikasjonssjef, Finnmarkssykehuset
Leif-Olav Røsholt, beredskaps- og prosjektleder, Sykehuset Telemark,
Rune Rimstad, overlege for beredskap, Oslo universitetssykehus HF,
Torstein Pålsrud, plansjef Helse Sør Øst RHF
Rådmann Hans Petter Christensen, Lier kommune
Rådmann Hans Henrik Thune, Rollag kommune
Beredskapsleder i Fjell kommune, Roy Hansen
Rådmann i Ullensvang, Magnus Steigedal
Eli-Annie Martinussen, Beredskapsansvarlig, Kvæfjord kommune
Gro Monsen, rådgiver, Narvik kommune
Magnus Mathisen, rådmann Gjøvik kommune
Bjørn Iddberg, ordfører Gjøvik kommune
Ola Næprud, Virksomhetsleder – plan og teknisk (Beredskapssjef) Sel kommune
Tron Myren, kommuneplanlegger, Sandefjord Kommune
Lise Haugen, Rådgiver beredskap, Re kommune
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Deltagere på workshop i Oslo 21. april 2016 - trender, utviklingstrekk og behov.
Virksomhet
Politidirektoratet
Politidirektoratet
Forsvarsstaben
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Fylkesberedskapssjefenes arbeidsutvalg
Follo Brannvesen
Mattilsynet
Mattilsynet
Helsedirektoratet
Kystverket
FORF
Universitetet i Tromsø
FFI
Universitetet i Bergen
Representant for de tjenestepliktige
Representant for de tjenestepliktige

Navn på deltager
Per Jacob Solhaug
Morten Rustad
Bjørn Inge Ruset
Bjørn Egil Jacobsen
Haavard Stensvand
Dag Christian Holte
Hedda Høiland Aas
Wenche Berg
Anne Herseth Barlo
Åsmund Berg Nilsen
Jon Halvorsen
Trond Hammervoll
Hege Schultz Heireng
Lise H Rykkja
Erling Ramskjell
Kenneth Lindquist
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6 Kommuneundersøkelsen
Spørreundersøkelsen ble gjennomført elektronisk i spørreundersøkelsesverktøyet SurveyXact i perioden 1.
-11. mars. For å sikre en høy svarprosent, mottok alle som ikke hadde svart innen den første oppsatte
fristen, en påminnelse på e-post 8.mars med lenke til spørreskjemaet.

Alle svar i undersøkelsen er registrert og behandlet elektronisk, noe som minimerer tilfeldige målefeil.
Svarene i undersøkelsen er behandlet i Survey Xact og i SPSS Statistics, som er et program for statistisk
analyse.

I en surveyundersøkelse er det i utgangspunktet ingen kontakt med respondentene, og det er derfor en
utfordring å få motivert respondentene til å svare på undersøkelsen. En annen utfordring er de begrensede
mulighetene for å oppklare misforståelser. For å bøte på dette, har vi i denne undersøkelsen gitt
respondentene mulighet til å ta kontakt ved behov.

Enhet for dokumentasjon (DSB) har bistått prosjektgruppen med metodisk veiledning ved utarbeidelse av
spørreskjema, datainnsamling og analyse.
Utvalg og frafall

Undersøkelsen som er sendt til kommunene, er en populasjonsundersøkelse. Det innebærer at alle landets
428 kommuner er bedt om å svare på undersøkelsen, og ikke bare et utvalg. Undersøkelsen ble sendt
direkte til beredskapskoordinator/beredskapsansvarlig i kommunen, fremfor til kommunenes postmottak.
Totalt har 212 kommuner svart på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 49 prosent4.
Det er en svak underrepresentasjon av de minste kommunene i undersøkelsen. Datamaterialet gir derfor et
godt innblikk i kommunenes vurderinger.

Undersøkelse
Under følger resultatene av undersøkelsen uten kommentarene.

4

3 prosent har svart på deler av undersøkelsen, mens 46 prosent har gått gjennom hele spørreskjemaet.
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7 Tjenestepliktundersøkelsen
Spørreundersøkelsen ble gjennomført elektronisk i spørreundersøkelsesverktøyet SurveyXact i perioden 1.
-11. mars. For å sikre en høy svarprosent, mottok alle som ikke hadde svart innen den første oppsatte
fristen, en påminnelse på e-post 8.mars med lenke til spørreskjemaet.

Alle svar i undersøkelsen er registrert og behandlet elektronisk, noe som minimerer tilfeldige målefeil.
Svarene i undersøkelsen er behandlet i Survey Xact og i SPSS Statistics, som er et program for statistisk
analyse.

I en surveyundersøkelse er det i utgangspunktet ingen kontakt med respondentene, og det er derfor en
utfordring å få motivert respondentene til å svare på undersøkelsen. En annen utfordring er de begrensede
mulighetene for å oppklare misforståelser. For å bøte på dette, har vi i denne undersøkelsen gitt
respondentene mulighet til å ta kontakt ved behov.

Enhet for dokumentasjon (DSB) har bistått prosjektgruppen med metodisk veiledning ved utarbeidelse av
spørreskjema, datainnsamling og analyse.
Utvalg og frafall

Undersøkelsen blant de tjenestepliktige ble sendt til 6209 respondenter. Av disse var det 256 epostadresser som feilet, og disse respondentene er tatt ut av undersøkelsen. Undersøkelsen har nådd frem
til 5953 tjenestepliktige.
Totalt 3091 tjenestepliktige har svart på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 50 prosent5.
Alle distrikt og avdelinger er godt representert i undersøkelsen. Datamaterialet gir dermed et godt innblikk
i de tjenestepliktige sine vurderinger.

Undersøkelse
Under følger resultatene av undersøkelsen uten kommentarene.

5

2 prosent har svart på deler av undersøkelsen, mens 48 prosent har gått gjennom hele spørreskjemaet.
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8 Økonomi
Se fil samf_ok_analyse_datagrunnlag.xlsx for bakgrunnsdataene for samfunnsøkonomisk analyse.
Se fil aarsverk_konsepter.xlsx for årsverksberegningene for de ulike konseptene.
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