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Forord
Sivilforsvaret står overfor en rekke utfordringer, blant annet som følge av økt etterspørsel etter Sivilforsvarets
tjenester, strengere krav til personell, materiell og kjøretøy, og en utfordrende ressurs- og budsjettsituasjon.
Som følge av disse og andre utviklingstrekk er eksisterende operative struktur i Sivilforsvaret satt under sterkt
press. På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har derfor Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap (DSB) utarbeidet nye konsepter for alternative innretninger av Sivilforsvaret.
PricewaterhouseCoopers (PwC) har vært engasjert av DSB for å utarbeide en samfunnsøkonomisk analyse av
ulike alternativer for innretning av Sivilforsvaret. Dokumentasjonen, analysene og vurderingene i utredningen
er sammenstilt i denne rapporten.
Hos PwC er arbeidet utført av Mats Ruge Holte, Joël Heer og Fredrik Dingsør-Dehlin. Helge Dønnum har vært
prosjektleder, og Roger Mortensen ansvarlig partner.
Vi takker DSB for et spennende oppdrag og god samhandling underveis i prosjektet.

Oslo, juni 2016
Med vennlig hilsen,
PricewaterhouseCoopers AS

Roger Mortensen
Partner
roger.mortensen@pwc.com
T: +47 952 60 699
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Sammendrag
Konklusjonen i den samfunnsøkonomiske analysen av konsepter for innretning av Sivilforsvaret er at alternativ
2: Tilpasset fremtidens samfunnsbehov bør legges til grunn for den fremtidige innretningen av Sivilforsvaret.
Det viktigste grepet i alternativ 2 er en endret utdanningsmodell for de tjenestepliktige i Sivilforsvaret, med tre
måneders grunnopplæring gjennomført tilsvarende som militær førstegangstjeneste. Etter endt
grunnopplæring skal personellet utgjøre en stående/kasernert beredskap i ytterligere tre måneder på fire ulike
steder i landet.
Konklusjonen baseres på vurderingene gjort av prissatte og ikke-prissatte virkningene, usikkerhetsvurderingen
og en vurdering av måloppnåelse. Alternativ 2 er det alternativet med lavest netto nåverdi av alternativene, men
det har samtidig flest positive ikke-prissatte virkninger. Vurderingene av prissatte, ikke-prissatte virkninger og
usikkerhet for alternativene som er vurdert i analysen er oppsummert i tabellen nedenfor.
Tabell 1: Vurderingene av prissatte, ikke-prissatte virkninger og usikkerhet for alternativene

Sammenstilling av den samfunnsøkonomiske analysen

Vurdering av konsekvens
Nullalt.

Alt. 1

Alt. 2

Alt.3

Netto nåverdi av kostnadsvirkninger

0

-1 425

-1 712

-1 353

Årlig kostnad (annuitet)

-

48

57

45

Styrket innsatsevne gjennom økt kompetanse - grunnopplæring

0

0

++++

0

Styrket innsatsevne gjennom økt kompetanse - øvelser

0

++

++

+

Styrket innsatsevne gjennom endring i
sivilforsvarsdistriktstruktur

0

0

+

+

Styrket innsatsevne gjennom kasernering av personell

0

0

++

0

Styrket innsatsevne gjennom fornyelse av materiell

0

++

++

++

Styrket innsatsevne gjennom konsolidering av avdelinger

0

0

0

-

Styrket forebyggingskapasitet gjennom økt samvirke

0

0

++

0

Styrket internasjonal innsatsevne gjennom profesjonalisering

0

0

++

0

N/A

Lav

Middels

Middels

Ingen

Lav

Høy

Middels

4

3

1

2

Vurdering av ikke-prissatte virkninger

Vurdering av usikkerhet
Vurdering av grad av måloppnåelse
Rangering etter samlet vurdering

Vår vurdering er at alternativ 2 gir størst sannsynlighet for å redusere konsekvensene av uønskede hendelser
som truer liv, helse og materielle verdier. Kun marginale reduksjoner i samfunnets kostnader til naturskader,
brann eller antall dødsulykker vil kunne bidra til å finansiere den årlige merkostnad for Sivilforsvaret på 57
MNOK i alternativ 2.
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Ved å velge alternativ 2 vil man bedre Sivilforsvaret på de områder hvor de har utfordringer i dag.
Rekrutteringen av tjenestepliktige og befal blir forenklet gjennom en bedre rekrutteringsprosess og nytt
godtgjøringssystem. En målrettet prosess for reanskaffelser av materiell vil bidra til å dekke inn det
materielletterslepet som finnes i dag. En endret innretning som sikrer at man får gjennomført mer øving vil
også bedre kompetansen til Sivilforsvarets personell. Alle disse endringene er ventet å gjøre Sivilforsvaret bedre
rustet til å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag i fremtiden.
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1 Innledning
Bakgrunn
Samfunnets sårbarhets- og beredskapsutfordringer er kontinuerlig i endring 1. Norge har opplevd nye og
komplekse utfordringer de siste årene, blant annet som følge av ekstremvær med påfølgende flom, skogbrann
og andre uønskede hendelser. Endringer i den sikkerhetspolitiske situasjonen og utfordringer som følge av
migrasjon er andre utviklingstrekk som har gitt Sivilforsvaret nye oppgaver de siste årene. Endringer i
samfunnsbildet, i tillegg til endringer i Politiets struktur og forslåtte endringer i Brann- og redningsetaten, har
skapt et behov for å se på Sivilforsvarets oppdrag og struktur på nytt.
For å sikre at Norge har et sivilforsvar med den innretning, kompetanse, volum og organisering som kreves for
å møte fremtidens behov og utfordringer, har Justis- og beredskapsdepartementet (JD) gitt DSB i oppdrag å
gjennomføre en studie av Sivilforsvaret. Denne studien skal blant annet gi nødvendig grunnlag for den politiske
diskusjonen om hvilket sivilforsvar og hvilke sivile beskyttelsestiltak Norge skal ha.

PwC mandat
PwC har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av alternative konsepter for den fremtidige innretningen
av Sivilforsvaret. Denne er en del av DSBs arbeid med en ny konseptutredning for Sivilforsvaret. Sivilforsvarets
utredning omfatter en behovsanalyse hvor behovet for Sivilforsvarets innsatser er vurdert og hvor gapet mellom
dagens situasjon og de fremtidige behovene for Sivilforsvaret er kartlagt. Behovsanalysen danner igjen
grunnlaget for utviklingen av alternative konsepter for innretning av Sivilforsvaret. Konseptutviklingen og de
endelige konseptene er også del av DSBs arbeid og beskrevet rapporten som dokumenterer DSBs arbeid.
Den samfunnsøkonomiske analysen tar utgangspunkt i konseptutredningens definerte alternativer. Disse
alternativene varierer mht. organisering, utdanning av tjenestepliktige, gjennomføring av tjenesteplikt,
kompensasjonsordning for godtgjørelse av tjenesteplikt, samt løsninger for identifisert etterslep av kompetanse
og materiell. Analysen omfatter tre alternativer i tillegg til nullalternativet.

Metode
For å vurdere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten til de ulike alternativene i DSBs konseptutredning for
Sivilforsvaret er det utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse. Denne følger de prinsipper og krav som er gitt i
Finansdepartementets rundskriv R-109/20142 om utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser.
Den samfunnsøkonomiske analysen er gjennomført stegvis i tråd med DFØs veileder i samfunnsøkonomiske
analyser3, og gir grunnlag for en rangering og prioritering av de alternative konseptene som er vurdert. De
enkelte stegene i analysen, beskrevet i Figur 1, er nærmere forklart under hvert kapittel.

1

Nasjonalt risikobilde 2014, DSB

2

Finansdepartementet (2014). Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyse mv.
Direktoratet for økonomistyring (2014). Veileder i samfunnsøkonomiske analyser.

3
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Figur 1: Stegene i en samfunnsøkonomisk analyse

I Finansdepartementets rundskriv vises det til tre typer samfunnsøkonomiske analyser som kan benyttes for å
vurdere nytte- og kostnadsvirkninger av alternative tiltak.
En nytte-kostnadsanalyse er den mest fullstendige formen for samfunnsøkonomisk analyse. Hovedprinsippet i
en slik analyse er at alle nytte- og kostnadsvirkninger verdsettes i kroner så langt det lar seg gjøre og så lenge
den gir meningsfull informasjon. Virkninger som ikke lar seg tallfeste vurderes kvalitativt. Siden både nytte- og
kostnadssiden er verdsatt i kroner kan en beregne den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for hvert tiltak.
En kostnadseffektivitetsanalyse innebærer å rangere alternativene etter kostnader, for så å finne det mest
kostnadseffektive tiltaket for en gitt målsetting. Denne formen for analyse gjennomføres ofte dersom nyttesiden
er vanskelig å verdsette, og forutsetter at tiltakene har samme nyttevirkninger.
I en kostnadsvirkningsanalyse beregnes kostnadene for de ulike tiltakene, samtidig som det gis en kvalitativ
beskrivelse av de ulike nyttevirkningene. Siden nyttevirkningene i dette tilfellet kan variere mellom ulike tiltak,
og det ikke er mulig å verdsette disse i kroner, gir ikke kostnadsvirkningsanalyser grunnlag for å rangere
alternativene etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Figur 2: Tre hovedtyper av samfunnsøkonomiske analyser

Mange av virkningene knyttet til innretting av Sivilforsvaret omhandler endringer i Sivilforsvarets innsatsevne.
Elementer knyttet til Sivilforsvarets innsatsevne er vanskelig å verdsette i kroner. Siden det kun har vært mulig
å verdsette kostnadsvirkningene i analysen av de ulike konseptene benyttes en kostnadsvirkningsanalyse for å
vurdere de ulike alternativene for innretting av Sivilforsvaret.
Ikke-prissatte virkninger vurderes kvalitativt gjennom bruk av pluss-minusmetoden slik den fremgår i DFØs
veileder i samfunnsøkonomiske analyser. I kostnadsvirkningsanalysen av alternativene vurderes prissatte
kostnadsvirkninger og ikke-prissatte nytte- og kostnadsvirkninger opp mot hverandre. Den samlede
anbefalingen er også basert på en vurdering av usikkerhet.

Analysegrunnlag
Som analysegrunnlag benyttes følgende utredninger og analyser:
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Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven).
Nasjonalt risikobilde 2014, DSB
NOU 2013: 5 Når det virkelig gjelder… Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser
NOU 2000: 24, Et sårbart samfunn— Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet
St.meld. nr. 29 (2011–2012): Samfunnssikkerhet
St.meld. nr. 21 2012-2013: Terrorberedskap

I tillegg har prosjektgruppen i DSB gjennomført intervjuer og spørreundersøkelser. Disse er dokumentert i egne
rapporter og inngår Rapport konseptutredning DSB juni 2016. Data fra disse intervjuene og
spørreundersøkelsene er også benyttet i forbindelse med denne rapporten.
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2 Sivilforsvaret
Sivilforsvaret er vår viktigste statlige forsterkningsressurs og gir operativ støtte til nød- og beredskapsetatene og
til andre instanser med primæransvar for håndtering av ulykker og hendelser. Etaten inngår også i
atomberedskapen, har en landsomfattende varslingstjeneste og skal ivareta befolkningens behov i krig (St.meld.
nr. 29 (2011–2012)).
I dette kapitlet beskrives kortfattet Sivilforsvarets historie frem til nå. Videre beskrives dagens situasjon i
Sivilforsvaret med hensyn på blant annet oppgaver, organisering og kostnader.

Historisk utvikling
I Sivilbeskyttelsesloven er Sivilforsvarets oppgaver fremdeles primært forankret i krigstidsforhold. Det var også
i forbindelse med krig at Sivilforsvarets ble opprettet. Erfaringene fra Italias krig i Abyssinia (Etiopia) i årene
1935-36 og den spanske borgerkrigen gjorde at Det Sivile Luftvern ble opprettet i 1936. Under andre
verdenskrig legges Det Sivile Luftvern under Justisdepartementet. Tjenestegrenene var brann, sanitet, varsling
og samband, og de hadde i tillegg ansvar for tilfluktsrom og evakuering.
Etter andre verdenskrig omdannes Det Sivile Luftvern til Sivilforsvaret. I Forsvarskommisjonen av 1946
understrekes det at det var blitt absolutt nødvendig med et sivilforsvar som alltid var i beredskap. På det meste
utgjorde styrken 105 000 tjenestepliktige.
På femtitallet etableres sentralskole på Grorud, samt regionale skoler på Jæren og Trondheim. I tillegg
etableres fjernhjelpkolonner/-leirer, beskyttede kommandoplasser og alarmplasser for lokal ledelse i fjellanlegg
og offentlige bygg.
I 1970 etableres Direktoratet for sivilt beredskap, som er en sammenslåing av Direktoratet for økonomisk
forsvarsberedskap, Krigsøkonomikontoret og Sivilforsvaret, som da flyttes ut av Justisdepartementet. I 1979
overføres regionale sivilforsvarsoppgaver (fire Sivilforsvarsdistrikt) til 18 Fylkesmenn (beredskapsavdelingene
hos Fylkesmannen). Sivilforsvaret på dette tidspunktet delt i 54 sivilforsvarskretser tilsvarende
politidistriktene, der politimestrene var kretssjef for sitt politidistrikt.
På 90-tallet dreies fokus fra forberedelser for krig og krigslignende hendelser, til fredstidsberedskap og bruk av
Sivilforsvaret for å forsterke den ordinære beredskapen. Blant annet avhendes og avvikles planer og ordninger
som for eksempel:






Forsyningsberedskap (kornlager, beredskapsproviant, drivstoff osv.)
Helseberedskapsmateriell
Rekvisisjonsordninger, bl.a. sivile kjøretøy
Fritaksordninger for mobiliseringsdisponerte
Beredskapsplanverk og ordninger lokalt og regionalt

Første fredsinnsatsgruppe (FIG) etableres i 1992. I samme periode reduseres sivilforsvarskretser og lokale
sivilforsvar legges ned. Styrkestørrelse og operativ organisering reduseres flere ganger frem til 2004, da
Sivilforsvaret omstruktureres betydelig.
I 2004 etableres dagens Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ved en sammenslåing av
Direktoratet for sivilt beredskap og Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE). I tillegg reduseres
sivilforsvarskretsene fra 40 til 20, og disse underlegges direkte DSB. Fylkesmannens ansvar for Sivilforsvaret
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bortfaller og politimesterens funksjon som kretssjefer opphører. De tre regionale skolene innlemmes i tre
distrikter.
Sivilforsvarsstudien av 2007 og St.meld. nr. 22 (2007-2008) fastsetter Sivilforsvaret, slik vi kjenner det i dag.
Blant annet fastsettes Operativ styrke i fredstid til 8 000 tjenestepliktige. I 2011 reduseres antall skoler fra tre
til en ved at Trondheim, Jæren og Starum slås sammen til en skole, lokalisert på Starum. Samtidig avvikles en
betydelig bygningsmasse: 13 leire, en rekke kommandoplasser og alarmplasser i fjell.
I 2010 kommer ny lov for bl.a. Sivilforsvaret, Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og
Sivilforsvaret av 25. juni 2010 (Sivilbeskyttelsesloven). Denne loven gir bestemmelser om Sivilforsvaret og om
tjenesteplikt, og erstatter Sivilforsvarsloven av 1953.

Beskrivelse av dagens situasjon
Dagens situasjon i Sivilforsvaret er utgangspunktet for analysen og danner grunnlaget for de innspillene som er
kommet inn i forbindelse med DSBs behovsanalyse og utvikling av alternative konsepter for fremtidig
innretting av Sivilforsvaret. Nedenfor er dagens situasjon i Sivilforsvaret beskrevet nærmere.

Hjemmelsgrunnlag
Sivilforsvaret er en statlig etat med formelt mandat om å ivareta sivilbefolkningens krav på beskyttelse i krig i
samsvar med Genèvekonvensjonens føringer. Genèvekonvensjonen har en tydelig definisjon av begrepet
sivilforsvar som inkluderer sentrale myndigheters arbeid med å planlegge og organisere sivilforsvarstiltak,
herunder deler av kommunenes sivilforsvarsplikter regulert i sivilbeskyttelsesloven. Andre lover, som brann- og
eksplosjonsvernloven med flere, omhandler også oppgaver som etter konvensjonen regnes som sivilforsvar.

Organisering og bemanning
Sivilforsvarsstudien av 2007 og St.meld. nr. 22 (2007-2008) har fastsatt rammene for dagens Sivilforsvar.
St.meld. nr. 22 (2007-2008) definerte at Sivilforsvaret skulle ha en operativ struktur med en fredsoppsetning
av 8000 personer. Videre fastslås det at sivilforsvarets evne til å håndtere store hendelser skulle økes ved
tilføring av mobile forsterkningsenheter (MFE). Sivilforsvaret skulle også ha en krigsreserve på 8 000 personer.
Sivilforsvaret er organisatorisk underlagt DSB og derigjennom Justis- og beredskapsdepartementet. Figuren
under viser dagens organisering av Sivilforsvaret.

Figur 3: Dagens organisering av Sivilforsvaret
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I DSB er det avdelingsdirektøren for Sivilforsvaret som er øverste ansvarlige for Sivilforsvaret. DSB har videre
delt inn sine ressurser knyttet til ledelse og oppfølging av Sivilforsvaret i tre grupper; Operasjon, plan og
samordning (OPS), Logistikk og beskyttelse (LOB) og Kompetanse og tjenesteplikt (KOT).
I dagens struktur er Sivilforsvaret delt inn i 20 sivilforsvarsdistrikter med hver sin distriktssjef som disponerer
de ressursene som finnes i hvert distrikt.

Beskrivelse av avdelingene i Sivilforsvaret
Nedenfor beskrives de ulike avdelingene i Sivilforsvaret nærmere.
Fredsinnsatsgrupper (FIG)
Hovedoppgaven til fredsinnsatsgruppen (FIG) er å forsterke innsatsen til andre etater ved større ulykker og
andre uønskede hendelser. FIG er oppsatt med eget avdelingsmateriell og består av 24 tjenestepliktige
mannskap og befal.
Fredsinnsatsgrupper personell (FIGP)
Fredsinnsatsgrupper personell (FIGP) skal understøtte, avlaste og sikre utholdenhet. FIGP har samme
kompetansenivå, personlig utrustning og organisering som FIG, men er ikke oppsatt med eget
avdelingsmateriell.
Mobile renseenheter (MRE)
Avdelingene mobile renseenheter (MRE) skal bidra med rensing av personell ved CBRN-hendelser4 der
primæretatene ikke har tilstrekkelig kapasitet til å utføre rens før de fraktes til sykehus for behandling. MRE
kan også benyttes til andre som har behov for rens/vask som en del av sin håndtering, eksempelvis støtte
Mattilsynet ved utbrudd av smittsomme dyre- og plantesykdommer. MRE er oppsatt med avdelingsmateriell
som kan etableres i felt. MRE består av 27 tjenestepliktige mannskap og befal.
Mobile forsterkningsenheter (MFE)
For å stå bedre rustet ved store og komplekse hendelser besluttet DSB i 2014 å etablere Mobile
Forsterkningsenheter (MFE) på seks steder fra 2015-2018. I dag er det etablert MFE i Trondheim og Tromsø,
og det er påbegynt etablering på Starum, samt planlagt etablering i Bergen, Kristiansand og Bodø. MFE består
av to avdelinger med forsterkningsmateriell som telt, kommunikasjonsutstyr, aggregater, pumpemateriell og
ATV (terrenggående firehjulinger). Avdelingene er oppsatt med egne lastebiler/tyngre kjøretøy. Personellet har
gjennomgått spesialistopplæring. Hver MFE består av 48 mannskaper og befal.
Radiacmålelag (RAD)
Sivilforsvaret inngår i landets atomberedskap. Sivilforsvaret utfører målinger av bakgrunnsstråling på rundt
400 faste målepunkter, såkalte referansepunkter. Det gjennomføres målinger på alle referansepunktene tre
ganger i året. Sivilforsvaret vil også kunne bli bedt om å utføre målinger som følge av atomhendelser. Resultatet
av målingene rapporteres til Statens strålevern. Hvert Radiacmålelag består av tre mannskaper og befal, og er i
hovedsak samlokalisert med FIG.

Antall avdelinger og bemanning
Totalt har dagens Sivilforsvar 415 avdelinger. I dag skal antall fredsinnsatsgrupper være 134 basert på en
politisk målsetting om 8 000 tjenestepliktige. Siden det per i dag ikke er bevilget midler til å opprette de
foreslåtte 15 nye fredsinnsatsgrupper, fører dette til at antall FIG-avdelinger er 119. I tabellen nedenfor er antall
avdelinger og antall tjenestepliktige som skal være i hver av disse avdelingene vist.
CBRN-hendelser er hendelser hvor kjemiske, biologiske, radiologiske eller nukleære stoffer fører til fare for
mennesker.
4
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Tabell 2: Antall avdelinger og antall personer i hver avdeling i Sivilforsvaret

Avdelingstype

Antall avdelinger

Antall tjenestepliktige i
avdeling

Fredsinnsatsgruppe (FIG)

119

24

Fredsinnsatsgruppe Personell (FIGP)

155

24

Mobil renseenhet (MRE)

16

27

Radiacmålelag (RAD)

119

3

6

48

Mobil forsterkningsenhet (MFE)

Sivilforsvarets har per i dag ikke oppfylt alle sine avdelinger med tilstrekkelig antall tjenestepliktige. Da den nye
sivilforsvarsloven av 2010 ble vedtatt ble det også innført nye øvre aldersgrenser for de tjenestepliktige
(redusert fra 65 til 55 år), og det ble gjort en kvalitativ gjennomgang av styrkene. Denne gjennomgangen førte
til relativt stort frafall av personell, og styrkeoppfyllingen var på sitt laveste i 2012 med omtrent 6 300
tjenestepliktige innrullert i Sivilforsvaret. Økt fokus på styrkeoppfylling har i perioden 2013-2016 ført til en
netto økning i styrken på 200-300 per år, og oppfyllingen per 1.1.2016 var omtrent 7 300 tjenestepliktige. Dette
gir en oppfyllingsprosent på vel 90 prosent totalt sammenlignet den politiske målsettingen om 8 000
tjenestepliktige. I dagens situasjon er det omtrent 1 250 befal/ledere i Sivilforsvaret.
Hovedtyngden av Sivilforsvarets personell er tilknyttet fredsinnsatsgrupper og disse utgjør omtrent 80 prosent
av Sivilforsvarets personellressurser.

Oppgaver og innretning
Samfunnssikkerhetskjeden er kjennetegnet av mange aktører som ivaretar ulike deler av beredskapen, blant
annet nødetatene, fylkesmannen, kommunene, fylkeskommunene, forsvaret, private aktører og frivillige
organisasjoner. Sivilforsvarets samfunnsoppdrag er tett knyttet til alle disse aktørene.
Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for hovedtyngden av sivile rednings- og beredskapsressurser,
og har en samordningsrolle og et pådriveransvar for samfunnssikkerhet og beredskap i sivil sektor.
Figuren under oppsummerer de viktigste aktørene i samfunnssikkerhetskjedens primær-, sekundær- og felles
oppgaver.

Figur 4: Aktørene i samfunnssikkerhetskjedens primær-, sekundær- og felles oppgaver
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Antall innsatser for Sivilforsvaret
Antall hendelser med behov for innsats fra Sivilforsvaret varierer fra år til år, og de siste fem årene har behovet
for innsats variert med om lag 40 prosent. Behovet for innsatser i perioden 2011 til 2015 er vist i figuren under.
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Figur 5: Behovet for innsats fra Sivilforsvaret for perioden 2011 til 2015 (Kilde: DSB)

Totalt i perioden mellom 2011 og 2015 bisto Sivilforsvaret i totalt 1 174 hendelser. I figuren nedenfor har vi
fordelt disse hendelsene etter hendelsestype. Sivilforsvaret bistår i flest hendelser knyttet til savnede personer.
Disse utgjør i overkant av 40 prosent av alle hendelsene, eller i underkant av 500 av hendelsene.

Radioaktivitet
Svikt i strømforsyning
Jord/Leirras
Akutt forurensning
Inntrengning av vann
Industribrann
Svikt i vannforsyning
Snøskred
Storm/uvær
Gras/lyngbrann
Bygningsbrann
Flom/oversvømmelse
Skogbrann
Andre
Savnet person(er)
0%

10%

20%

30%

40%
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Figur 6: Prosentvis fordeling av hendelsene i 2011-2015 på hendelsestype (Kilde: DSB)

Som vi ser av figur under kommer 60 prosent av alle anmodninger i 2015 kom fra politiet. Dette gir imidlertid
ikke en reell oversikt over hvilke av nød- og redningsetatene som har behov for forsterkning da politiet er tillagt
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rollen som innsatsleder på skadested. Gjennom denne rollen vil politiet reservere og rekvirere ressurser og
anmode om bistand på vegne av alle nødetatene og antallet anmodninger for Politiet er derfor trolig høyere enn
faktisk behov. Brannvesenet er den nest største bistandsanmoderen etter Politiet. I figuren nedenfor er
fordelingen av bistandsanmodere til Sivilforsvaret i årene 2011 til 2015 vist.

Antall anmodninger pr år

2015 (N=247)

2014 (N=291)
Politi
2013 (N=235)

Brann
Helse

2012 (N=177)

Andre

2011 (N=224)
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Prosentvis fordeling

Figur 7: Sivilforsvarets bistandsanmodere (Kilde: DSB)

Antall innsatstimer
Antall innsatstimer varierer men er korrelert med antall bistandsanmodninger. 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 lå på ca. 230 timer.
I løpet av de siste fem årene har en liten andel av hendelsene (ca. 20 %) krevd mesteparten av Sivilforsvarets
ressurstimer (ca. 80 %). I 2015 krevde 56 hendelser i snitt 8295 timer per hendelse, mens 191 hendelser i snitt
krevde 54 timer. I 2011 krevde terrorangrepet 22. juli nærmere 40 % av innsatstimene. 6 2014 var preget av
brannen i Lærdal og skog-, gras- og lyngbranner, mens migrasjonskrisen i Europa beslagla 27 % av
innsatstimene i 2015.

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).
6 Terrorangrepet 22. juli 2011 krevde over 16 000 innsatstimer.
5
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Figur 8: Antall innsatstimer pr år og antall innsatstimer pr hendelse 2011- 2015 (Kilde: DSB)

Internasjonal virksomhet
Siden slutten av 1990-tallet har DSB gjennom Sivilforsvaret utført en rekke internasjonale oppdrag. De har
bistå internasjonale hjelpeorganisasjoner, særlig FN, i katastrofehendelser. Innsatsene har vært utført med
finansiering fra Utenriksdepartementet (UD). De fleste er utført sammen med europeiske søsterorganisasjoner
gjennom partnerskapet International Humanitarian Partnership (IHP). DSB har egne samarbeidsavtaler med
FNs Høykommisær for flyktninger (UNHCR) og Verdens matvareprogram (WFP), og har et nært samarbeid
med FNs kontor for koordinering av humanitære saker (UN OCHA), som blant annet er ansvarlig for utsendelse
av krisevurderingsteam (UNDAC).
I perioden fra 2010 til i dag har Sivilforsvarets personell deltatt ved tre til fire internasjonale hendelser årlig. I
2015 har Sivilforsvaret deltatt i følgende internasjonale hendelser.
November 2015

Deltakelse med IKT-ekspert i UNDAC-team til Oman etter orkan

Mai-juli 2015

Logistiker og kokk til IHP-oppdrag for WFP i Nepal etter jordskjelv.

April-mai 2015

Deltakelse med IKT-ekspert i UNDAC-team til Nepal etter jordskjelv

November 2014-mai 2015

Ebolainnsats i samarbeid med Helsedirektoratet, komplett teltleir for
helsearbeidere i Sierra Leone.

Bistand ved ekstraordinær hendelser
Sivilforsvaret som statlig forsterkningsressurs kan på kort varsel kalle ut store mengder mannskaper ved en
hendelse som regnes å være ekstraordinær. Ekstraordinære hendelser er her hendelser som er så uventede og
av et slikt omfang at typisk en annen samfunnsaktør dekker kostnadene som Sivilforsvarets innsats medfører. I
2015 var dette den store flyktningetilstrømningen som følge av konflikten i Syria. Sivilforsvarets innsats i
forbindelse med denne hendelsen ble dekket kostnadsmessig av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Rekruttering og kompetanse
Rekrutteringen av personell til Sivilforsvaret foregår gjennom utskrivning av personell. Kompetansen til
Sivilforsvarets personell bygges gjennom grunnopplæring, befalsopplæring og øvelser.

Rekruttering
Utskriving av mannskap til Sivilforsvaret er hjemlet i sivilbeskyttelsesloven. Tjenesteplikt i Sivilforsvaret kan
pålegges alle menn og kvinner mellom 18 og 55 år som oppholder seg i Norge, og den tjenestepliktiges samlede
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maksimale tjenestetid er 19 måneder. Personer som er mobiliseringsdisponert i annen sivil eller militær
beredskapsfunksjon er fritatt fra tjenesteplikten i Sivilforsvaret.
Det er et mål at tjenestepliktige representerer ulike samfunnslag og utdanningsretninger, og i tillegg har ulik
arbeidserfaring. Det er videre et mål om en kvinneandel på 30%. Det gis automatisk rettsvern mot oppsigelse av
stilling ved pålegg av tjenesteplikt.
Sivilforsvarsdistriktene forvalter de tjenestepliktige og har ansvar for rekruttering. De melder årlig inn behov
for nytt personell til Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS), som imøtekommer denne ved å stille
udisponert personell tilgjengelige for tjeneste i Sivilforsvaret. Distriktene tilskriver aktuelt personell og foretar
deretter en grovsortering av hvilke kandidater som kan være aktuelle. Gjennom rekrutteringsmøter avklares
hvorvidt aktuelle kandidater tilfredsstiller kravene som stilles til tjeneste i Sivilforsvaret, og aktuelle kandidater
pålegges tjenesteplikt i Sivilforsvaret. Frivillige kan også antas til tjeneste.
Distriktenes behov for oppfylling av styrken, antall tildelte kursplasser/-kvoter og antall personell mottatt fra
FPVS spiller inn i forhold til hvor mange som årlig tilskrives og hvor mange rekrutteringsmøter som
gjennomføres. I et normalår er det erfaringsmessig nødvendig å rekruttere rundt 500 nye tjenestepliktige i året.
Årlig gis om lag 8 prosent av styrken midlertidig fritak fra operativ avdeling, hvor de viktigste grunnene er
graviditet, studier, jobbrelaterte årsaker og helse. De fleste settes inn i operativ tjeneste igjen etter endt
permisjon.

Beskrivelse av opplæring i Sivilforsvaret
Personell som pålegges tjenesteplikt skal gjennomføre grunnopplæring før de innplasseres i avdeling og kan
utføre aktiv tjeneste. Tabellen under gir oversikt over Sivilforsvarets prinsipper for kompetansebygging og
varighet.
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Tabell 3: Prinsippene for kompetansebygging i Sivilforsvaret

Avdelingstype

Grunnopplæring
tjenestepliktige

Befalsopplæring
lagfører

Befalsopplæring leder
FIG/FIGP

Fredsinnsatsgruppe (FIG)

Grunnopplæringen har en
varighet på tre uker, og
omfatter fellesoperative
fag, brann, førstehjelp og
øvelser

Opplæringen av lagfører
har en varighet på to uker.
Den består av
fellesoperative fag og
ledelse, og med hovedvekt
på utøvelse av ledelse.

Opplæringen av leder
FIG/FIGP har en varighet
på to uker. Den består av
de samme fagområder
som lagførerkurs, men
med ytterligere fokus på
utøvelse av ledelse

Mobil renseenhet
(MRE)

Grunnopplæringen har en
varighet på åtte dager, og
består av fellesoperative
fag, norsk grunnkurs i
førstehjelp, CBRN, mobil
renseenhet og øvelser

Opplæringen av lagfører/leder er felles, og har en
varighet på to uker. Den består av fellesoperative fag,
CBRN, mobil renseenhet og ledelse

Radiacmålelag
(RAD)

Grunnopplæringen har en
varighet på syv dager, og
består av fellesoperative
fag, førstehjelp, radioaktiv
stråling, målinger,
prøvetaking og øvelser

Opplæringen av lagfører
har en varighet på to uker,
og består av fellesoperative
fag, radiacmåletjeneste og
ledelse

Mobil
forsterkningsenhet
(MFE)

Grunnopplæringen har en
varighet på to uker.
Spesialisering er en del av
Grunnopplæringen, for
eksempel føring av tung
lastebil og betjening av
strømaggregat

Kursplan for opplæring av befal i MFE er under
utarbeidelse

Fredsinnsatsgruppe
Personell (FIGP)

N/A

Deltagelse på opplæring
Kursoppfyllingsgraden varierer mellom de ulike kursene. Grunnkurs for fredsinnsatsgrupper, som er det største
kurset målt i antall deltakere, hadde en oppfyllingsprosent på noe under 80 prosent i 2015. De andre kursene
har en oppfylling på mellom 55 og 89 prosent. Oppfyllingen av kursene i 2015 er også representativ for tidligere
år.
Konsekvensen den manglende oppfyllingen av sine kurs er at Sivilforsvaret har et kompetansetterslep for
tjenestepliktige innen alle typer avdelinger, herunder også for grunnkurs for fredsinnsatsgrupper hvor det årlig
er 130 for få personer som gjennomfører kursene. Tabellen under gir en samlet oversikt kurskapasitet,
deltagelse og oppfyllingsgrad i 2015.
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Tabell 4: Kurskapasitet, deltakelse pr kurs og oppfyllingsprosent (tall for 2015)

Antall plasser

Antall elever

Oppfyllingsprosent

FIG grunnkurs

593

463

78 %

FIG lagførerkurs

125

102

82 %

FIG lederkurs

75

62

83 %

MRE grunnkurs

60

33

55 %

RAD grunnkurs

50

38

76 %

MFE grunnkurs

81

72

89 %

Utdanning for fast ansatte i Sivilforsvaret
Det er i dag ingen fastsatt grunn-/videreutdanning for fast ansatte i Sivilforsvaret, og dermed ingen enhetlig
fag-/etatsopplæring som også innebærer formidling av felles kultur og verdier. Det tilbys sporadiske
kurs/kompetansetiltak, og en del nytilsatte deltar på kurs beregnet for de tjenestepliktige (særlig grunnkurs for
FIG/FIGP).

Øvelser
Når det gjelder øvelser er dette regulert gjennom øvingsbestemmelser fastsatt av DSB 04.04.2011 og senest
endret 28.09.2015. Disse bestemmelsene skal sikre at øving og lokal opplæring av tjenestepliktige utøves slik at
Sivilforsvarets avdelinger er operative. I Sivilforsvarsstudien fra 2007 var anbefalt øvingsnivå per år fem
dager/40 timer. Tjenestepliktige mannskaper skal øves i grunnleggende fagkompetanse, og befal skal i tillegg
øves i ledelse. Samhandling innad i avdeling og samvirke med andre aktører skal også øves. Fastsatt
øvingsfrekvens for alle avdelingstyper (FIG/FIGP, MRE, RAD og MFE) er av økonomiske grunner to dager og
to kvelder per år, totalt 24 timer. Av distriktenes rapportering for 2015 fremgår det at 83% av de operative
tjenestepliktige ble øvd, og gjennomsnittlig øvingstid for disse var 21,8 timer.

Godgjøringsordning for Sivilforsvarets personell
Sivilforsvaret godtgjøringsordning under opplæring, øvelse og innsats er basert på Forsvarets system for
godtgjøring til vernepliktige mannskaper. Tabellen under viser eksempler på hvordan godtgjøringsordningen
virker.
Tabell 5: Sivilforsvarets godtgjøringsordning

Godtgjørelse per dag (kroner)
Måltall

Under opplæring
og øvelse

Ved deltakelse i
akuttinnsatser

Kompensasjonstillegg, når lønn
ikke mottas fra arbeidsgiver

Tjenestepliktige uten
familie

167

503

972

Tjenestepliktige med
ektefelle og to barn

558

894

1363

Ved deltakelse i en situasjon med akuttinnsats utgjør godtgjørelsen hhv. rundt 500 og 900 kroner per dag,
mens godtgjørelsen under utdanning og øving er mellom 170 og 560 kroner per dag. Befal mottar lønn avhengig
av befalsgrad. Lønnen varierer mellom litt over 700 og litt over 800 kroner per dag. Lønnen er skattepliktig og
kommer i tillegg til godtgjørelsen i tabellen over. Hvorvidt tjenestepliktige mister eller beholder sin sivile lønn
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under tjeneste, avhenger av hvilken tariffavtale som gjelder for arbeidsforholdet eller arbeidsgivers beslutning i
det enkelte tilfelle.
Godtgjøringsordningen har mange ulemper som gjør dette til en av Sivilforsvarets største utfordringer i forhold
til rekruttering og motivasjon av de tjenestepliktige for opplæring, øvelse og innsats. Utfordringer med
eksisterende ordning er:






Svært mange ulike bestemmelser og satser.
Både skattepliktige og skattefrie elementer.
Sivil arbeidsgivers tariffavtaler og praksis påvirker i stor grad "det økonomiske sluttresultatet" for den
enkelte.
En del personell lider dels store økonomiske tap som følge av pålagt samfunnstjeneste, og dette er
særlig merkbart ved lengre sammenhengende fravær (kurs osv.).
Sivilforsvarets system er bare delvis likt Forsvarets/HV, da aktørene hver for seg har gjort visse
tilpasninger over tid.

Materiell og lagerstruktur
Nedenfor beskrives dagens situasjon hva gjelder materiell som Sivilforsvaret disponerer og lagerstrukturen for
Sivilforsvarets materiell i dag.

Materiell som Sivilforsvaret disponerer
Sivilforsvaret har en rekke typer utstyr som de bruker i sine innsatser. Utstyret omfatter sambandsutstyr,
sanitetsmateriell, utstyr til brann og redning, personlig utstyr, utstyr til CBRN-innsatser, transportmateriell og
materiell tilknyttet varsling av befolkningen. I tabellen nedenfor er den type utstyr som Sivilforsvaret
disponerer vist.
Tabell 6: Oversikt over materiell som Sivilforsvaret disponerer

Mengden av de ulike typene av utstyr varierer etter hvilke utstyrskategorier man ser på. Utstyrsbeholdningen
ble kartlagt i forbindelse med utformingen av utredningen av det operative konseptet for sivilforsvaret som kom
i 2012 og materiellkategoriene følger denne.

Behov for investeringer i materiell
Mye av Sivilforsvarets materiell er gammelt og dels utrangert. Mangel på tilstrekkelige investeringer de siste
årene har medført at materielletterslepet per 2016 er beregnet til 116 MNOK. Dette inkluderer også et nytt IT
forvaltningssystem (PLIS) på 18 MNOK. I tillegg er det behov for ordinære reanskaffelser på 455 MNOK i
perioden 2017-2036. Samlet investeringsbehov vil derfor være ca. 570 MNOK.
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I forhold til det årlige investeringsbehov på 20-25 MNOK per år som er beskrevet i Sivilforsvarsstudien av
2007, har behovet nå økt til ca. 28,5 MNOK per år (2017 -2036) for å dekke både materielletterslepet og
reanskaffelser. I tabellen nedenfor er behovet for reanskaffelser i materiell vist for perioden mellom 2017 og
2036.
Tabell 7: Behovet for reanskaffelser i materiell i perioden 2017 -2036

Etterslep
Type materiell

2016

Behov for ordinære reanskaffelser
2017-2022

2023-2027

2028-2032

2033-2036

Personlig utstyr

11

29

32

27

27

Samband

13

6

4

2

2

Transport

33

38

21

6

1

Brann og redning

32

17

16

22

20

Befolkningsvarsling

4

16

16

16

16

CBRN

2

14

81

6

2

Sanitet

3

14

5

4

5

18

0

0

0

0

116

123

175

84

73

IT
Sum materiell MNOK

Lagerstruktur og materiellforvaltning
Sivilbeskyttelseslovens § 12 og 13 fastslår at kommunene som skal forvalte, oppbevare og vedlikeholde
sivilforsvarets materiell. Det skilles ikke mellom materielltyper eller lager i loven. Sivilbeskyttelsesloven
medfører at kostnadene for forvaltning og lagring av sivilforsvarsmateriell belastes kommunene. Detaljer om
dette vil bli nærmere regulert i sivilbeskyttelseslovens forskrifter som er under utarbeidelse.
Under følger en oversikt over sivilforsvarets lager og deres innhold.
Tabell 8: Lagertype, antall lager og innhold

Lager
Kommunalt
lager og FIGlager

Antall lager
130

Innhold
 Materiellbeholdning for FIG og MRE er fastsatt i gjeldende
utrustningsplan. Materiellinnhold og mengde er i hovedsak
dimensjonert for å ivareta sivilforsvarets oppgaver, men det kan være
gjort tilpasninger ut fra ROS-analyser og lokale behov i samråd med
DSB/SIV.
 Materiellansvarlig i distriktene og tjenestepliktig personell
gjennomfører materiell beredskapskontroll (MBK) før og etter bruk, og
melder inn behovet til den kommunale materialforvalteren.
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Lager
Distriktslager

Antall lager

Innhold

30

 Materiellinnhold og mengde er i hovedsak dimensjonert for å ivareta
Sivilforsvarets kjerneoppgaver, men det er gjort tilpasninger med
tilleggssatser ut fra ROS-analyser og lokale behov i samråd med
DSB/SIV. Materiellet på lageret skal muliggjøre materiellforsterkning
ved større hendelser og øvelser.
 Ved behov kan distriktslageret forsterkes fra Sivilforsvarets
sentrallager. Distriktets personell og evt. tjenestepliktige gjennomfører
materiell beredskapskontroll (MBK) før og etter bruk

Sentrallager
Starum

1

 Beholdning av sivilforsvarsmateriell og uniformer i daglig bruk for
etterforsyning til distriktene og utlevering på grunnkurs.
 Nasjonalt forsterkningsmateriell til forsterkning av distriktene ved
større hendelser.
 Krigsreservemateriell og uniformer (gammel type) til Sivilforsvarets
krigsreserve.
 Materiell til DSBs operative utenlandsenheter (Norwegian Support
Team og Norwegian UNDAC Support), og materiell til Nærings- og
fiskeridepartementets (NFD) skipsevakueringskonsept.
 På sentrallageret er det også etablert eget motorsprøyteverksted, som
skal gjennomføre tyngre vedlikehold av Sivilforsvarets brannpumper

Digitale løsninger i Sivilforsvaret
Sivilforsvarets digitale løsninger er delvis selvutviklet og delvis standardløsninger som deles med DSBs øvrige
avdelinger. Det er avdekket svakheter ved løsningen og er etablert et prosjekt (PLIS) for å få etablert nye
administrative løsninger for Sivilforsvaret.
Det er lite digital samhandling med andre aktører under innsatser. Sivilforsvaret har et svært begrenset antall
nødnett-terminaler som kan kommunisere med det nasjonale nødnettet. Dette medfører at det er begrensinger
i mulighet for samhandling og ledelse, kommando og kontroll. Sivilforsvaret har god tilgang på VHF-samband,
samt noe tilgang på satellittelefon.

Kostnader for Sivilforsvaret i dagens situasjon
Samlede kostnader knyttet til Sivilforsvarets virksomhet var i 2015 på om lag 291 MNOK. Disse kostnadene
fordeler seg på Sivilforsvaret (SIV og sivilforsvarsdistrikter), støttefunksjoner i DSB, kommuner som har ansvar
for materiellforvaltning, Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utenriksdepartementet (UD). Årsaken til denne
delingen er at ansvaret for ulike områder av Sivilforsvarets er plassert på forskjellige aktører. Eksempelvis skal
kommunene forvalte, oppbevare og vedlikeholde sivilforsvarets materiell. Sivilforsvaret leverer også tjenester i
ekstraordinære situasjoner, slik som ved flyktningkrisen i 2015. Figur 9 viser kostnadsandelen til de nevnte
aktørene.
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Figur 9: Dagens kostnader knyttet til Sivilforsvaret i MNOK

Nedenfor beskrives det nærmere hvordan kostnadene knyttet til hver enkelt aktør påvirker det samlede
kostnadsbildet for Sivilforsvarets virksomhet.

Sivilforsvaret
Samlet budsjett til Sivilforsvaret var for 2015 om lag 223 MNOK. Det ordinære driftsbudsjettet utgjorde 215
MNOK, mens ca. 8 MNOK var øremerkede midler knyttet til etablering av mobile forsterkningsenheter (7,3
MNOK) og internasjonal virksomhet (IHP formannskap, 0,8 MNOK). 3 MNOK av det ordinære driftsbudsjettet
ble brukt for nødvendig fornying av materiell og EBA slik at det endelige driftsbudsjettet var om lag 212 MNOK
(ca. 95 % av det totale budsjettet) og samlede investeringer på ca. 11 MNOK (ca. 5 % av det totale budsjettet).
Driftsbudsjettet kan inndeles i administrative oppgaver (SIV og sivilforsvarsdistrikter), operative oppgaver
(forsterkning, beskyttelse, samvirke), materiellforvaltning (distriktslager og sentrallager) og rekruttering og
kompetanse (grunnopplæring og øving7). Lønnskostnader til de faste ansatte er fordelt på disse
kostnadspostene etter en fordelingsnøkkel med utgangspunkt i bemanningsplanen.
De administrative oppgavene utgjorde i 2015 ca. 27 MNOK av Sivilforsvarets driftsbudsjett. Av disse 27 MNOK
påfalt ca. 6,6 MNOK sentralt i SIV, mens resterende 20,4 MNOK ble brukt desentralisert i
sivilforsvarsdistriktene.
Samlede kostnader knyttet til operative oppgaver var i underkant av 90 MNOK i 2015. Forsterkning var med ca.
48 MNOK den største utgiftsposten. I disse kostnader ligger blant annet kostnader til innsatser, vaktordning og
internasjonal virksomhet. Beskyttelse, som omfatter tilsyn av tilfluktsrom, befolkningsvarsling, forvaltning av
bygg og anlegg, og Radiac-målinger, var den neststørste kostnadsposten med ca. 32,6 MNOK. Den minste
kostnadsposten var samvirke med ca. 9 MNOK. Samvirke omfatter kurs for beredskapsaktører, samvirkemøter
og seminarer, samt nasjonalt samarbeid med andre beredskapsaktører.
Sivilforsvaret har et ansvar for materiellforvaltning i sentrallageret. I tillegg hadde Sivilforsvaret mindre utgifter
knyttet til materiell forvaltning i distriktslager. Samlede kostnader i 2015 var ca. 6,6 MNOK.
Samlede kostnader knyttet til rekruttering og kompetansebygging var i overkant av 88 MNOK i 2015. Dette
inkluderer rekruttering (ca. 10,1 MNOK), opplæring (ca. 32, 7 MNOK) og øving (ca. 45,5 MNOK).
Tabellen nedenfor oppsummerer kostnader knyttet til drift og vedlikehold.

7

Grunnopplæring og øving er vanligvis regnet som en del av forsterkning. Vi har valgt denne inndelingen for å synliggjøre særskilt
virkningene for grunnopplæring og øving.
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Tabell 9: Drifts- og vedlikeholdskostnader i 2015

Kostnadsområde
Administrative oppgaver
SIV
Sivilforsvarsdistrikter og kompetansesenter

Beløp (i MNOK)
27,0
6,6
20,4

Operative oppgaver

89,6

Forsterkning

48,0

Beskyttelse

32,6

Samvirke

9,0

Materiellforvaltning

6,6

Distriktslager

1,3

Sentrallager

5,3

Rekruttering og kompetanse

88,3

Rekruttering

10,1

Grunnopplæring

32,7

Øving

45,5

Sum

211,5

DSB
Sivilforsvaret benytter seg av en rekke støttefunksjoner i DSB, bl.a. administrasjon (ADM), personellavdeling
(HR) og kommunikasjon (KOM). DSBs økonomiavdeling estimerer at om lag 19 årsverk (ÅV) kan knyttes til
Sivilforsvaret. Til sammen med mindre kontorplassutgifter tilsvarer dette en kostnad på ca. 14,5 MNOK. I
tillegg bruker Sivilforsvaret en del av DSBs IKT-struktur. Denne kostnaden er anslått til å være i overkant av 3
MNOK. DSB støtteavdelinger hadde dermed i 2015 samlede kostnader på ca. 18 MNOK, som kan knyttes til
Sivilforsvaret.

Kommuner
Kommuner har ansvar for å forvalte materiell i kommunale lager og distriktslager. I 2012 ble det gjennomført
en studie blant alle kommuner med ansvar for disse lagrene for å fastslå kommunenes kostnader knyttet til
materiellforvaltning. Ved å bruke dette tallgrunnlaget som utgangspunkt og justere for lønns- og prisvekst,
anslås kommunenes kostnader på ca. 26 MNOK, målt i 2015 kroner.

UDI
I forbindelse med flyktningkrisen i 2015 fikk Sivilforsvaret en anmodning fra UDI til å støtte direktoratet med
personell og materiellressurser. Sivilforsvarets kostnader knyttet til denne ekstraordinære anmodningen var på
i overkant av 16 MNOK. Siden det var en ekstraordinær situasjon, ble dette ikke belastet Sivilforsvarets
driftsbudsjett, men direkte betalt av UDI.
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UD
Sivilforsvaret bidrar med ressurser til utenlandske innsatser. Noen av kostnader av denne internasjonale
virksomheten bærer Sivilforsvaret selv, mens resterende kostnader blir betalt av UD. I 2015 var dette beløpet
om lag 8 MNOK.
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3 Problembeskrivelse
Problembeskrivelsen gir innsikt i hva som har utløst behovet for å vurdere ulike konseptuell innretninger av
Sivilforsvaret. En sentral del av problembeskrivelsen er utformingen av et nullalternativ som beskriver en
forsvarlig videreføring av dagens situasjon, samt forventet utvikling i fravær av nye tiltak.

Beskrivelse av problemstillingen
Det er flere forhold som vil påvirke hvordan Sivilforsvaret skal være innrettet for å være i stand til å møte
fremtidens behov og utfordringer. Utgangspunktet er at Sivilforsvaret som nasjonal forsterkningsressurs skal
bidra til å redusere konsekvensene av uønskede hendelser.
DSB har også gjennom sin utredning av trender, behov og GAP-analyse beskrevet forhold som trolig vil skape et
behov for å endre Sivilforsvarets innretning, kompetanse, volum og organisering. Nedenfor er hovedpunkter fra
DSBs utredning av trender, behov og GAP-analyse sammenfattet.
En videreføring av dagens situasjon vil over tid, gitt dagens ambisjonsnivå, føre til at Sivilforsvaret må
gjennomføre endringer i sin virksomhet. Endringene skyldes hovedsakelig at Sivilforsvaret trolig ikke vil klare å
gjøre sitt samfunnsoppdrag på det nivået som er ønskelig i fremtiden. Dette aspektet diskuteres også nedenfor.

Uønskede hendelser innenfor Sivilforsvarets ansvarsområder
Samfunnet ønsker å redusere antallet av eller begrense omfanget av uønskede hendelser gjennom å ha en
beredskap for håndtering av disse. Uønskede hendelser er her definert som hendelser som kan medføre tap av
liv eller skade på helse, miljø og materiell verdier. For å oppnå denne reduksjonen bruker man blant annet
ressurser på å ha nød- og beredskapsetater (og andre myndighetsorganer med ansvar i samfunnssikkerhet og
beredskapsarbeidet) som er dimensjonert for å redusere antallet uønskede hendelser eller begrense omfanget
av disse.
Forsterkning fra Sivilforsvaret skal øke yteevnen til nød- og beredskapsetatene. Gjennom forsterkning skal
Sivilforsvaret bidra til å redusere omfanget av uønskede hendelser utover det nød- og beredskapsetatene
individuelt er dimensjonert. Som forsterkningsressurs vil Sivilforsvaret bidra til å redusere antallet uønskede
hendelser. Samfunnsnytten er da i hvilken grad Sivilforsvaret klarer å redusere omfanget av uønskede
hendelser utover det nød- og beredskapsetatene (og andre myndighetsorganer med ansvar i samfunnssikkerhet
og beredskapsarbeidet) er dimensjonert for å håndtere.

Skader på materielle verdier ved uønskede hendelser
Flere og mer alvorlige klimarelaterte hendelser forventes fremover. Storm, flom og skred vil i mange tilfeller
føre til materielle skader. Dette vil føre til hyppigere behov for Sivilforsvarets ressurser og vil utfordre
utholdenheten mer enn i dag.
Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader i Norge blir automatisk også forsikret mot naturskade.
Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Erstatningsbeløpene som utbetales i forbindelse med naturskader
rapporteres til Norsk naturskadepool og gir en indikasjon på omfanget av skader som følge av klimarelaterte
skader. I tabellen nedenfor er erstatningsutbetalingene som følge av naturskader i perioden 2011-2015
oppsummert. De siste fem årene har utbetalingene vært på mellom omtrent 700 og 2 600 MNOK.
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Tabell 10: Erstatningsbeløp i MNOK for naturskader (Kilde: Norsk naturskadepool)

År
Type

2011

2012

2013

2014

2015

Storm

1 533

159

576

232

1 046

Stormflo

432

6

16

6

44

Flom

575

399

474

428

491

Skred

65

143

68

43

83

0

0

0

0

1

2 606

707

1 134

709

1 665

Jordskjelv
Sum

Branntilløp gir store årlige kostnader for samfunnet. Brann- og redningsetaten har førstelinjeansvaret for å
redde liv og materiell skader i forbindelse med brann. Sivilforsvaret bistår imidlertid brann- og redningsvesen i
mange hendelser. Finans Norge (FNO) samler erstatningsutbetalinger i forbindelse med brann fra
medlemmene sine og til sammen dekker disse mer enn 90 % av det norske markedet. Erstatningsutbetalingene
vil gi en indikasjon på omfanget av materielle skader som følge av brann i Norge. I tabellen nedenfor er
erstatningsutbetalingene knyttet til brann i private hjem og industribrann for perioden 2011-2015 vist.
Erstatningsutbetalingene har i perioden ligget på rundt 4-5 milliarder kroner årlig.
Tabell 11: Erstatningsbeløp i MNOK for brannskader (Kilde: Brannskaderegisteret)

År
Type

2011

2012

2013

2014

2015

Privat

1 806

1 555

1 866

2 087

1 985

Industribrann

3 414

2 584

2 363

2 502

3 040

5 220

4 139

4 229

4 589

5 026

Sum

Liv som går tapt ved uønskede hendelser
Årlig er det omtrent 2 o00 personer som dør som følge av ulykker i Norge. Folkehelseinstituttet publiserer årlig
statistikk over ulykker som fører til død (dødsårsaksregisteret). De hyppigste årsakene er trafikkulykker, fall og
forgiftningsulykker. Grunnen til at de to sistnevnte årsakene har en høy hyppighet skyldes at de også inneholder
selvmord. I dødsårsaksregisteret finnes det også ulykkeskategorier som er spesielt relevante når det gjelder
Sivilforsvarets innsatser. I tabellen nedenfor er antall dødsfall i relevante kategorier i perioden 2010-2014 vist.
Årlig omkommer dessverre omtrent 50 personer i brann, mens rundt 30 personer dør i ulykker som kan
tilskrives naturkrefter.
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Tabell 12: Dødsfall i ulike ulykkeskategorier (Kilde: Dødsårsaksregisteret)

År
2010

2011

2012

2013

2014

195

163

141

186

144

Brann

56

36

35

57

48

Ulykke grunnet naturkrefter

40

35

28

30

25

Type
Trafikkulykke på offentlig vei

Kostnader knyttet til personskader som følge av uønskede hendelser
Årlig registreres det omtrent 120 000 personskader i Norge. Av disse skadene antas det at omtrent 60 000 er
skadetilfeller som skjer i situasjoner der Sivilforsvarets innsats er relevant. Statistikken må imidlertid brukes
med varsomhet, da mange av personskadene skjer i situasjoner hvor Sivilforsvaret ikke er involvert. De rundt
60 000 skadetilfellene kan også fordeles basert på alvorlighetsgraden på skaden.
I 2014 var det rundt 2 000 personer som ble alvorlig skadet, mens nesten 13 000 fikk moderate skader. I tillegg
var det rundt 45 000 har et ubetydelig skadeomfang.

Kostnader knyttet til miljøskader ved ulykker
Årlig skjer det ulykker som fører til miljøskader. Dette er hovedsakelig grunnstøtinger som fører til utslipp av
råolje eller lignende, men det er også ulykker i industrien og på vei og bane som fører til utslipp av miljøskadelig
materiale. Selv om sannsynligheten for slike hendelser er svært lave vil de åpenbart få store konsekvenser for
miljøet. Et nærliggende eksempel er Full City-ulykken hvor et skip lastet med tungolje grunnstøtte utenfor
Langesund etter kraftig storm i Skagerak. Grunnstøtingen førte til et utslipp av tungolje på mellom 50 og 200
tonn. Kystverket anslo skadeomfanget til å være betydelig som følge av ulykken.
Brann- og redningsetaten har et førstelinjeansvar ved akutt forurensing og kan i slike tilfeller be om bistand fra
Sivilforsvaret.

Bilde 1: Full City-ulykken i Telemark
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Oppsummering
Beskrivelsen av konsekvensene av uønskede hendelser ovenfor viser at det på samfunnsnivå er store ressurser
som årlig går tapt. Sivilforsvaret bistår ved mange av disse hendelsene, som vist i kapitel 2 om oppgaver.
Utgangspunktet for konseptutredningen av innretning for Sivilforsvaret er å sikre at Sivilforsvaret også i
fremtiden yter god bistand ved slike hendelser.
Det er rimelig å anta at det er en sammenheng mellom Sivilforsvarets evne til å levere gode tjenester og
omfanget på konsekvensene av uønskede hendelser. For eksempel vil besparelsen for samfunnet ved å redusere
skadeomfanget som følge av brann med en prosent gi en samfunnseffekt på 50 millioner kroner per år.
Likeledes vil en tilsvarende en prosents reduksjon i naturskadene gi en samfunnseffekt på omtrent 20 millioner
kroner årlig.

Utviklingstrekk i samfunnet som påvirker Sivilforsvaret
Norge må også i fremtiden planlegge for å kunne håndtere nye og komplekse hendelser som på forskjellige
måter vil utfordre samfunnssikkerheten, både kvantitativt og kvalitativt. Sett i sammenheng med Sivilforsvarets
leveranser kan følgende forhold trekkes frem som relevante:
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Klimaendringer: Flere og mer alvorlige klimarelaterte hendelser kan forventes fremover. Dette kan
føre til hyppigere behov for Sivilforsvarets ressurser og vil utfordre utholdenheten mer enn i dag.
Migrasjon: Presset på nasjonalstatene for å håndtere befolkningstilstrømming vil trolig øke, noe som
kan resultere i økt behov for støtte til primæretatene for å håndtere store befolkningsgrupper og deres
behov for grunnleggende livskvalitet.
Sosial uro: Man vil kunne oppleve store demonstrasjoner og situasjoner hvor store menneskemengder er samlet og hvor konfrontasjoner lett kan oppstå. Siden Sivilforsvaret er en beskyttet
uniformert etat kan det være hensiktsmessig at Sivilforsvaret har en oppgave med ordenstjeneste i
væpnet konflikt.
Pandemi: Det er en risiko for større, landsomfattende pandemier. Dette vil medføre behov for
forsterkningsressurser for å sikre enkle helserelaterte oppgaver, oppsett og drift av evakuerte- og
pårørendesenter og andre relevante oppgaver.
Demografi og urbanisering: Befolkningen eldes parallelt med økt urbanisering. Distriktene tappes
for ungdom mens de eldste blir værende. Dette utfordrer lokalsamfunnenes evne til å bistå
lokalbefolkningen ved større hendelser i distriktene, og vil kreve økt bistand fra Sivilforsvaret for å
håndtere spesielt den eldre del av befolkningen.
Villede handlinger: Sannsynligheten for terroranslag i Norge er vurdert som økende, men hvilken
form dette vil ta er vanskelig å forutse. Slike anslag vil kunne rettes mot sivilbefolkningen. Basert på
erfaringer fra 22. juli er det rimelig å anta at det vil være stort behov for bistand fra Sivilforsvaret både
for å sikre volum og utholdenhet.
Sikkerhetspolitisk spenning: Dagens situasjon aktualiserer Sivilforsvarets rolle ved en
sikkerhetspolitisk hendelse i Norge. Mye av innsatsen ved en sikkerhetspolitisk hendelse vil ligne på
innsatsen ved alvorlige hendelser i fredstid, men det vil samtidig være behov for tradisjonelle
beskyttelsestiltak relatert til krigshendelser. Dette vil utfordre Sivilforsvaret både på kompetanse,
materiell, volum, utholdenhet og fleksibilitet.
CBRN-hendelser: Sannsynligheten for hendelser som krever CBRN-kapasiteter har økt, noe som vil
utfordre Sivilforsvaret både på materiell, kompetanse og mobilitet.
Digitalisering: Heldigitale tjenester blir mer og mer vanlige og fører skaper en sårbarhet når slike
løsningene ikke er tilgjengelige. Dette avstedkommer behov for midlertidige kommunikasjonsløsninger
og alternative måter å levere tjenester på. Dette vil utfordre Sivilforsvaret på materiell, kompetanse og
fleksibilitet.
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Strukturelle endringer hos sentrale samarbeidspartnere til
Sivilforsvaret
Både fylkesmannsembetene, fylkeskommunene og kommunene er under utredning og evaluering. Hvor mange
embeter, fylkeskommuner og kommuner vi blir sittende igjen med er usikkert, men det synes klart at det blir
beholdt tre forvaltningsnivåer; statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.
Hvordan disse forvaltningsnivåene organiseres vil påvirke Sivilforsvaret. Per i dag følger sivilforsvarsdistriktene
fylkesgrensene, og dersom disse endres er det naturlig å vurdere distriktenes grenser, uavhengig av
konseptutredningen.
Nødetatene står også foran store omorganiseringer. Det er nylig publisert en rapport om en Nasjonal helse- og
sykehusreform, og det er nedsatt et utvalg for å evaluere foretaksmodellen. Politiet er midt inne i en
politireform der man omorganiserer fra 27 politidistrikt til 12. Brannvesenet er også i kjølvannet av
brannstudien i en omorganiseringsprosess, og det er et pilotprosjekt på gang for å prøve ut ulike modeller med
større brannvesen.
Det er en politisk ambisjon om harmonisering mellom etatene med hensyn til struktur, med sammenfallende
grenser. I dag har ulike etater ulike geografiske plasseringer for hovedkontorene og ulike grenser å forholde seg
til. Dette oppleves av mange som upraktisk og til hinder for godt samarbeid og samhandling.
Det har også skjedd en spesialisering innenfor beredskapsetatene. Denne utviklingen har vært synlig innenfor
spesialisthelsetjenesten i mange år, deriblant for nødmeldetjenesten og innenfor prehospitale tjenester. Nå ser
man den samme utviklingen innenfor politiet, med ønske om klare fagfelt med behov for sterkere
spesialisering.

Behov for Sivilforsvarets tjenester hos samarbeidspartnere
I forbindelse med utredningen har DSB intervjuet et stort antall av aktørene som har en grenseflate mot
Sivilforsvaret. Samtlige av de aktørene som DSB har vært i kontakt med har formidlet et behov for støtte fra
Sivilforsvaret. Flere er inne på at Sivilforsvaret har beredskap som fag, og at etaten besitter kompetanse som
svært få andre etater har. Mange av aktørene har også formidlet behov for et sivilforsvar som er bedre utrustet
enn i dag.
De fleste aktørene fremhever på vær- og klimarelaterte hendelser som de viktigste hendelsene der man vil
trenge støtte fra Sivilforsvaret. Andre elementer som trekkes frem er samfunnets sårbarhet i forhold til kritisk
infrastruktur og behovet for reserveløsninger for strømforsyning, vannforsyning og IKT. Dette bør være
sentrale oppgaver for Sivilforsvaret. Flere fremhever også at Sivilforsvaret bør ha bedre forsterkningskapasitet
på IKT-siden. Den økende digitale sårbarheten gjør at det er behov for bedre reserveløsninger på IKT-området.
Det er også gjennomført en spørreundersøkelse om kommunenes behov for bistand fra Sivilforsvaret de neste
10-20 årene. Totalt 213 kommuner har svart på undersøkelsen. Her har 95 prosent har meldt at de trolig vil ha
behov for bistand fra Sivilforsvaret, og at behovet vil være er økende. Undersøkelsen viser at bistandsbehovet
vurderes om størst innenfor følgende områder:
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Skogbrann
Svikt i strømforsyning
Storm og uvær
Samvirkeaktiviteter
Savnet person
Flom/oversvømmelse
Forsyningssikkerhet
Akutt forurensing og radioaktivitet
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Brann- og redningsmiljøet har formidlet et behov for at Sivilforsvaret i fremtiden får styrket evne til å håndtere
brann i ulendt terreng, og bedre mobilitet gjennom transportmateriell og brannmateriell.
På beskyttelsesområdet er tilfluktsrom og varsling trukket frem som utfordringer. Forsvarets forskningsinstitutt
(FFI) og Forsvaret mener at tilfluktsrom vil kunne være relevant i kommende konflikter. Det er et betydelig
vedlikeholdsetterslep på området, og skal disse ha en rolle i fremtiden er det behov for betydelige ressurser til
oppgradering. Systemet for befolkningsvarsling er basert på varsling i tilfluktsrompliktige områder og dekker
ca. 50 prosent av befolkningen. Måten signalene utløses må erstattes som følge av nedleggelse av FM-nettet i
2017. Midler til ny "bærer" som erstatning for FM-nettet er foreslått bevilget i revidert nasjonalbudsjett 2016.
Flyktningestrømmen høsten 2015 viste at Sivilforsvarets bistand og oppgaveportefølje raskt kan utvides ved
behov, eksempelvis at de kan etablere provisoriske løsninger for oppsamlingsområder (telt/brakker og
infrastruktur for blant annet IKT og helsetjenester) på ulike steder i landet ila kort tid.

Videreføring av dagens situasjon gir utfordringer for Sivilforsvaret
I dagens situasjon er det en politisk ambisjon å ha 8 000 tjenestepliktige i Sivilforsvaret. Per 2015 har
Sivilforsvaret 7 300 tjenestepliktige. Det er altså en mangel på omtrent 700 tjenestepliktige. Mangelen på
tjenestepliktige i dagens situasjon skyldes liten interesse for Sivilforsvaret og derigjennom manglende
rekruttering. Noe av årsaken til den manglende rekrutteringen er en gammeldags godtgjøringsordning.
Mangelen på tjenestepliktige gjør det også utfordrende å rekruttere befal og ledere i Sivilforsvaret. Sivilforsvaret
hadde per 2015 en mangel på omtrent 500 befal og ledere. Uten endringer i Sivilforsvaret som sørger for økt
rekruttering av både tjenestepliktige og befal og ledere vil Sivilforsvarets kapasitet som statlig
forsterkningsressurs reduseres over tid.
Det er også et betydelig etterslep på Sivilforsvarets materiell per i dag. I en innsatssituasjon hvor Sivilforsvaret
skal yte bistand og er avhengig av sitt utstyr, som for eksempel pumper i forbindelse med en skogbrann, vil
defekt utstyr føre til en svekket innsatsevne. Uten fornyelse av utstyret som Sivilforsvaret disponerer vil
innsatsevnen svekkes enda mer over tid.
På grunn av den økonomiske situasjonen er det satt et ambisjonsnivå for øving av Sivilforsvarets personell på
24 timer årlig. Faktisk øving av personellet er på i underkant av 22 timer i 2015. For å ha personell som kan løse
oppgavene som utgjør Sivilforsvarets samfunnsoppdrag er det nødvendig å øve mer enn i dag. En videreføring
av dagens nivå på øvingsnivået vil føre til en svekkelse av Sivilforsvarets innsatsevne.
Utfordringene knyttet til rekruttering, tilstand på materiell og øving i dagens situasjon vil alle over tid svekke
Sivilforsvarets evne til å utøve sitt samfunnsoppdrag. Dersom dagens utvikling fortsetter vil man i løpet av den
kommende 20 årsperioden måtte gjøre endringer i Sivilforsvarets samfunnsoppdrag slik at det tilpasses de
rammebetingelser som per i dag gjelder. Dette leder til to potensielle utfall. Enten må forventningene til hva
Sivilforsvaret skal levere reduseres eller så må man holde fast ved forventningene til Sivilforsvaret og endre
rammebetingelsene.

Problemstilling i den samfunnsøkonomiske analysen
Basert på funn i trendanalysen og analysen av fremtidige behov gjennomført av DSB utløses det behov for å
vurdere hvordan Sivilforsvaret skal være innrettet, organisert og utrustet i fremtiden. Siden denne rapporten
inngår som et grunnlag i en større utredning har vi avgrenset problemstillingen til å gjelde den
samfunnsøkonomiske analysen. For en nærmere redegjørelse av problemstillingen i DSBs konseptutredning
henviser vi til deres hovedrapport.
Problemstilling:
Problemstillingen i den samfunnsøkonomiske analysen er å vise hvilket av de foreslåtte konseptene for
Sivilforsvaret som har den mest positive samfunnsøkonomiske virkningen.
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Beskrivelse av nullalternativet
I følge veilederen i samfunnsøkonomiske analyser skal nullalternativet beskrive dagens situasjon og forventet
utvikling uten tiltak på det aktuelle området. Nullalternativet representerer i så måte et sammenlikningsgrunnlag som benyttes for å identifisere og beskrive virkninger av de alternative innretningene for
Sivilforsvaret. Av Finansdepartementets (FIN) rundskriv R-109/2014 fremgår det at vedtatt politikk skal ligge
til grunn for utformingen av nullalternativet.
I nullalternativet legges det til grunn en videreføring av dagens situasjon (2015), slik den er beskrevet i kapittel
2, samt planlagt utvikling basert på vedtak i Stortinget og føringer gitt i styringsdialogen mellom JD og DSB.

Organisering og bemanning
Nullalternativet er en videreføringen av dagens organisering av Sivilforsvaret. Dette innebærer at avdelingsdirektør for SIV og tre avdelingsledere (OPS, LOB, KOT) utgjør ledelsen av Sivilforsvaret. I tillegg kommer 20
distriktssjefer, dvs. en for hvert sivilforsvarsdistrikt.

Antall avdelinger og bemanning i nullalternativet
De operative styrkene er i nullalternativet fordelt med 1348 fredsinnsatsgrupper (FIG), 16 mobile renseenheter
(MRE), 134 Radiac-lag (RAD) og 155 fredsinnsatsgrupper personell (FIGP). Kartet under beskriver
organiseringen som legges til grunn i nullalternativet.

Kun 119 av disse avdelingene vil være operative, da begrensninger knyttet til materiell vil føre til at de ikke kan
delta i innsatser.
8
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Figur 10: Styrkestruktur i nullalternativet

Dagens tjenesteplikt videreføres i nullalternativet. Tjenesteplikt i Sivilforsvaret kan pålegges alle menn og
kvinner mellom 18 og 55 år som oppholder seg i Norge. Personer som er mobiliseringsdisponert i annen sivil
eller militær beredskapsfunksjon er fritatt fra tjenesteplikt i Sivilforsvaret.
Til sammen var den operative styrken til Sivilforsvaret per 2015 utgjort av totalt 7 300 tjenestepliktige. Justisog beredskapsdepartementet har i styringsdialogen med DSB bedt om at Sivilforsvaret prioriterer
oppbyggingen av den operative styrken slik at målet om 8000 tjenestepliktige nås. Dette innebærer også at
antall befal må økes. Tabellen under viser den utviklingen i antall tjenestepliktige og antall befal i
nullalternativet for perioden 2015 – 2020. Etter 2020 opprettholdes antall tjenestepliktige og befal i tilsvarende
antall som i 2020.
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Tabell 13: Planlagt utvikling i antall tjenestepliktige og befal frem til 2020 i nullalternativet

År
Måltall

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Antall tjenestepliktige

7 300

7700

8 000

8 000

8 000

8 000

Antall befal

1 252

1 252

1 400

1 500

1 600

1 700

Oppgaver og innretting
I nullalternativet videreføres Sivilforsvarets oppgaver slik de er i dag, dvs. å bistå i et vidt spekter av
hendelsestyper. Det er til dels store variasjoner i antall innsatser fra år til år. Sivilforsvaret må være forberedt
på at man ikke vet hvor, når eller hvilke type hendelser som inntreffer i fremtiden. Det er derfor ikke lagt til
grunn noen anslag på antall hendelser som vil inntreffe i nullalternativet. Det er imidlertid foretatt en
framskrivning av antall innsatstimer som implisitt tar inn over seg antall innsatser.

Antall innsatstimer i nullalternativet
For å fremskrive antall timer til innsatser i fremtiden har vi sett på Sivilforsvarets innsatsstatistikk de siste fem
årene sammen med ressursbruken (kostnader) knyttet til innsatser. Innsatsstatistikken viser stor variasjon og
gir i realiteten svakt grunnlag for å vurdere om antall innsatstimer vil øke i fremtiden eller ikke. Ser vi på
ressursbruken de siste 10 årene (2005-2015), hensyntatt prisjusteringer, er ressursbruken per år til innsatser
for Sivilforsvaret tilnærmet konstant i perioden. Dette resultatet avviker fra det aktørene opplever. «Alle sier
at» oppgavene øker, men tallene sier noe annet når kostnadene legges til grunn. Dette kan være et uttrykk for at
Sivilforsvaret som generalist har en ressursbruk som er uavhengig av oppgaver og hendelser.
Basert på disse observasjonene er det mulig å tenke seg Sivilforsvarets forsterkningsbistand ikke har endret seg
vesentlig de siste ti årene. Ut fra dette er også mulig å hevde at behovet for bistand ikke vil endre seg vesentlig
årene fremover. I samme periode, dvs. perioden 2005-2015, registrert vi at det oppstår store (ukjente)
hendelser ca. hvert tredje år. Dette vil kunne fortsette også fremover, men er heftet med stor usikkerhet. Det er
også mulig å anta at behov for forsterkningsbistand vil øke som følge av ekstremvær med påfølgende flom,
skogbrann, endringer i den sikkerhetspolitiske situasjonen og utfordringer som følge av migrasjon. For å ta inn
over oss en potensiell økning i antall innsatstimer, er det lagt inn en liten trendvekst.
For å fremskrive innsatstimer (og dermed innsatskostnader) har vi derfor lagt til grunn en treårssyklus med
utgangspunkt for lavt (ca. 26 000 timer), for middels (ca. 52 000 timer) og for høyt (ca. 78 000 timer) antall
innsatstimer. I tillegg har vi lagt inn en årlig vekst med ca. 1 450 timer. Til sammenligning var antallet
innsatstimer i 2015 på omtrent 55 000 timer.
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Figur 11: Forventet antall innsatstimer

Internasjonal virksomhet
Det legges til grunn i nullalternativet at den internasjonale virksomheten til Sivilforsvaret opprettholdes på
dagens nivå. Dette innebærer at kostnadsnivået vil være likt det som var tilfelle i 2015.

Bistand ved ekstraordinære hendelser
Sivilforsvaret yter bistand til ulike aktører knyttet til ekstraordinære hendelser og kriser. I 2015 var det
flyktningsituasjonen som kan klassifiseres som en slik ekstraordinær hendelse. Den utløste kostnader på 16
millioner kroner for Sivilforsvaret. I tillegg kommer kostnader for Sivilforsvarets ekstraordinære internasjonale
innsatser utover de kostnadene nevnt ovenfor. Disse kostnadene finansieres av Utenriksdepartementet.
Med hvilken hyppighet ekstraordinære innsatser fra Sivilforsvaret vil være behøvelig er vanskelig å anslå. Som
en tilnærming er det lagt inn kostnader på 10 millioner årlig for Sivilforsvaret som følge av ekstraordinær
bistand.

Rekruttering og kompetanse
Grunnopplæring av nye tjenestepliktige, opplæring av befal og gjennomføring av øvelser utgjør grunnstammen i
kompetansebyggingen. I nullalternativet videreføres dette på dagens nivå, men tilpasses at antallet
tjenestepliktige befal øker frem til 2017. Etter 2020 antas det at det tas inn 500 personer til grunnopplæring
hvert år.
I forbindelse med økingen i antall tjenestepliktige vil den operative styrken tilføres yngre personell som på kort
sikt vil redusere rekrutteringsbehovet siden det relative frafallet reduseres. Grunnopplæringen gjennomføres
over tre uker på Starum slik som i dagens situasjon. Opplæring av befal gjennomføres over 30 dager i ulike
moduler.
Tabellen under viser planlagt utvikling innen rekruttering og kompetansebygging i nullalternativet.

PwC

35

Samfunnsøkonomisk analyse av konsepter for ny innretning av Sivilforsvaret

Tabell 14: Planlagt utvikling for kompetansebygging

År
Måltall

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Antall tjenestepliktige i grunnopplæring

610

610

600

400

450

500

Antall utdanningsdager tjenestepliktige

15

15

15

15

15

15

164

180

200

200

200

200

Antall utdanningsdager befal

30

30

30

30

30

30

Antall øvingstimer pr. tjenestepliktige

21

21

21

21

21

21

Antall opplærte befal

I nullalternativet antas det at man har full oppfylling av kursene knyttet til grunnopplæring og kurs for
lagførere og befal.

Godgjøringsordning for Sivilforsvarets personell
I nullalternativet antas det at dagens godtgjøringsordning, slik den er beskrevet i kapittel 2, videreføres.

Materiell og lagerstruktur
Nedenfor er investeringer i materiell og lagerstrukturen i nullalternativet beskrevet.

Materiellinvesteringer
I nullalternativet er det lagt til grunn at det vil gjøres materiellinvesteringer innenfor alle av de
utstyrskategoriene som Sivilforsvaret opererer med. Totalt legges det opp til en investering på 176 millioner
kroner fra 2017 til 2036, delvis finansiert gjennom øremerkede midler og delvis gjennom midler fra
driftsbudsjettet.
Tabell 15: Oversikt over materiellinvesteringer lagt til grunn i nullalternativet

Materiell

Investeringer i nullalternativet

Personlig utstyr

Det antas at Sivilforsvaret for årlige øremerkede midler for personlig utstyr på 5
MNOK. Over 20 år vil det bli investert 100 MNOK.

Samband

Sivilforsvaret vil investere 0,5 MNOK årlig i materiell knyttet til samband
(finansiert via driftsbudsjettet). Over 20 år vil det bli investert 10 MNOK.

Transport

Sivilforsvaret har øremerkede midler på totalt 3 MNOK for 2017 og 2018, som
skal brukes til kjøretøy og lignende. I tillegg vil det investeres 1,0 MNOK årlig
(finansiert via driftsbudsjettet). Over 20 år vil det bli investert 23 MNOK.

Brann og redning

Sivilforsvaret har øremerkede midler på totalt 3 MNOK for 2017 og 2018, som
skal brukes til materiell for brann og redning. I tillegg vil det investeres 0,5
MNOK årlig (finansiert via driftsbudsjettet). Over hele analyseperioden vil det
bli investert 13 MNOK.

Befolkningsvarsling

Sivilforsvaret vil investere 0,5 MNOK årlig i materiell knyttet til
befolkningsvarsling (finansiert via driftsbudsjettet). Over 20 år vil det bli
investert 10 MNOK.

CBRN

Sivilforsvaret vil investere 0,5 MNOK årlig i materiell knyttet til CBRN
(finansiert via driftsbudsjettet). Over 20 år vil det bli investert 10 MNOK.
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Sanitet

Sivilforsvaret vil investere 0,5 MNOK årlig i sanitetsmateriell og -utstyr
(finansiert via driftsbudsjettet). Over 20 år vil det bli investert 10 MNOK.

Lagerstruktur
I nullalternativet videreføres dagens lagerstruktur for Sivilforsvarets materiell. Dette tilsier at det vil være
sentrallager på Starum, 30 distriktslager og 130 lager for FIG-grupper. Kostnader knyttet materiellforvaltning i
nullalternativet antas å være som i 2015.

Fremtidige investeringer og driftskostnader i
nullalternativet
Nullalternativet tar utgangspunkt i dagens Sivilforsvar og kostnadsbilde fra 2015, dvs. samlede kostnader på ca.
291 MNOK. I 2015 hadde Sivilforsvaret et driftsbudsjett i underkant av 215 MNOK. I tillegg kom øremerkede
midler til investeringer i materiell på ca. 8 MNOK. Sivilforsvaret benyttet seg dessuten av støttefunksjoner i
DSB. Dette er anslått til ca. 18 MNOK. Kommuner brukte rundt 26 MNOK i forbindelse med
materiellforvaltning.

Investeringskostnader
I nullalternativet er det kun lagt inn noen mindre investeringer i materiell. Disse investeringer er finansiert
gjennom midler fra driftsbudsjettet (3,5 MNOK årlig) og gjennom øremerkede midler. Tabell 16 viser samlede
investeringer i en analyseperiode fra 2017 til 2036. I beregningen av nåverdiene er det lagt til grunn en
kalkulasjonsrente på 4 prosent. I nullalternativet vil Sivilforsvaret investere 176 millioner kroner i materiell.
Dette tilsvarer en nåverdi på 121 millioner kroner.
Tabell 16: Investeringer i nullalternativet (fra 2017 til 2036)

Materiell

Samlede kostnader (i MNOK)

Nåverdi (i MNOK)

100

68

Samband

10

7

Transport

23

16

Brann og redning

13

10

Befolkningsvarsling

10

7

CBRN

10

7

Sanitet

10

7

176

121

Personlig utstyr

Sum

I tillegg vil Sivilforsvaret måtte investere rundt 13 MNOK i nødvendig fornying av EBA på Starum for å
forhindre stenging. Derfor forutsettes at dette beløpet vil bli finansiert gjennom en ekstra bevilgning.

Drifts- og vedlikeholdskostnader
Utgangspunkt i nullalternativet er et årlig driftsbudsjett på 215 MNOK. Gitt dagens finansieringsmodell vil ca.
3,5 MNOK imidlertid brukes på mindre investeringer i materiell. Dette gjør at det egentlige årlige
driftsbudsjettet er i underkant av 212 MNOK. Dette budsjettet fordeles på de ulike drifts- og
vedlikeholdskostnader unntatt øving i samsvar med kostnadsfordelingen i 2015. Beløpet som blir igjen, utgjør
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øvingsbudsjettet. Gitt at kostnader til innsats varierer (se også avsnitt om oppgaver og innretting i
nullalternativet ovenfor), vil også øvingsbudsjettet variere.
Samlede drifts- og vedlikeholdskostnader i perioden mellom 2017 og 2036 er estimert til å være 5 837 MNOK.
Dette tilsvarer en nåverdi på 3 919 MNOK. Lønnsrelaterte kostnader er realprisjustert i henhold til
Finansdepartementets rundskriv R-109/2014, dvs. med en vekst tilsvarende forventet vekst i BNP per
innbygger på 1,3 prosent. I beregningen av nåverdiene brukte vi en kalkulasjonsrente på 4 prosent.
Faste årsverkskostnader i SIV og sivilforsvarsdistriktene er fordelt på de ulike kostnadsvirkningene i henhold til
en fordelingsnøkkel basert på Sivilforsvarets bemanningsplan.
Tabellen under viser samlede kostnadsvirkninger knyttet til drift og vedlikehold i en analyseperiode fra 2017 til
2036.
Tabell 17: Samlede drifts- og vedlikeholdskostnader i nullalternativet (fra 2017 til 2036)

Kostnadsvirkning

Aktør

Administrative oppgaver

Samlede kostnader

Nåverdi

(i MNOK)

(i MNOK)

988

663

SIV

Sivilforsvar

142

96

Sivilforsvarsdistrikter og
kompetansesenter

Sivilforsvar

442

298

DSB eks. SIV

DSB

404

270

2 235

1 495

Operative oppgaver
Forsterkning

Sivilforsvar

1 116

743

Beskyttelse

Sivilforsvar

689

464

Samvirke

Sivilforsvar

200

134

Ekstraordinær bistand

Andre offentlige etater

230

153

680

459

Materiellforvaltning
Kommunale lager

Kommuner

540

365

Distriktslager

Sivilforsvar

27

18

Sentrallager

Sivilforsvar

112

76

1 935

1 302

Rekruttering og kompetanse
Rekruttering

Sivilforsvar

226

152

Grunnopplæring

Sivilforsvar

696

469

Øving

Sivilforsvar

1 012

681

5 607

3 919

Sum

Administrative kostnader
Det forutsettes at Sivilforsvaret vil ha like store kostnader til administrative oppgaver som i 2015. Dette betyr at
SIV og sivilforsvarsdistrikter vil ha årlige kostnader på henholdsvis 6,6 MNOK og 20,4 MNOK. Det antas videre
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at Sivilforsvaret kommer til å bruke støttefunksjoner i DSB i like stor grad som i 2015. Dette tilsvarer en årlig
kostnad på ca. 18 MNOK.
Justert for realprisvekst9 og gitt en analyseperiode fra 2017 til 2036, vil dette gi en samlet kostnad på ca. 987
MNOK. Sivilforsvarets andel er estimert til å være 584 MNOK, mens DSB sine støttefunksjoner utgjør 404
MNOK. Benytter en kalkulasjonsrente på 4 %, tilsvarer dette en samlet nåverdi på ca. 663 MNOK.

Operative oppgaver
Kostnader knyttet til operative oppgaver omfatter kostnader til forsterkning inkludert internasjonal
virksomhet, beskyttelse og samvirke. Nesten alle kostnader holdes konstant med utgangspunkt i
regnskapstallene fra 2015. Unntaket er innsatskostnader, som er en del av forsterkning, og en reduksjon i
driftsutgifter på 0,3 MNOK knyttet til fjernvarmeanlegget på Starum, som er en del av beskyttelse.
Forsterkning omfatter blant annet kostnader til innsatser. Som beskrevet ovenfor har vi antatt at antall
innsatstimer følger en treårssyklus og dermed følger innsatskostnader det samme mønsteret. For å synliggjøre
variasjonen i innsatskostnader har vi valgt en treårssyklus med lave, middels og høye kostnader (4 MNOK – 8
MNOK – 12 MNOK).

Figur 12: Fluktuasjoner i innsatskostnader over tid

Gitt disse forutsetninger gir dette gjennomsnittlige årlige kostnader knyttet til operative oppgaver på ca. 89
MNOK. Forsterkning utgjør den største delen med ca. 47,6 MNOK, fulgt av beskyttelse med 32,3 MNOK. Under
forsterkning ligger også utgifter knyttet til internasjonal virksomhet på ca. 3,7 MNOK. Årlige kostnader knyttet
til samvirke er anslått til ca. 9 MNOK. I tillegg har vi lagt inn en årlig kostnad på 10 MNOK for ekstraordinær
bistand som anmodende etater betaler for.
Justert for realprisvekst9 og gitt en analyseperiode fra 2017 til 2036, vil dette gi en samlet kostnad på ca. 2 235
MNOK. Forsterkning bidrar med ca. 1 116 MNOK, beskyttelse med ca. 689 MNOK og samvirke med ca. 230
MNOK. Benytter en kalkulasjonsrente på 4 %, tilsvarer dette en samlet nåverdi på ca. 1 495 MNOK.
9

Realprisjustering gjelder kun lønnsrelaterte kostnader. Disse kostnader er justert ihht. Finansdepartementets rundskriv R-109/2014, dvs.
med en vekst tilsvarende forventet vekst i BNP per innbygger på 1,3 %.
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Materiellforvaltning
Materiellforvaltning vil i nullalternativet være lik organisert som i 2015. Derfor forventes de samme årlige
kostnader for både kommuner og Sivilforsvaret. Disse vil være henholdsvis ca. 25,8 MNOK og 6,6 MNOK.
Justert for realprisvekst9 og gitt en analyseperiode fra 2017 til 2036, vil dette gi en samlet kostnad på ca. 1 971
MNOK. Kommuner har utgifter på ca. 540 MNOK, mens Sivilforsvarets kostnader er anslått til ca. 140 MNOK.
Benytter en kalkulasjonsrente på 4 %, tilsvarer dette en samlet nåverdi på ca. 459 MNOK.

Rekruttering og kompetanse
Rekruttering vil gjennomføres på samme måte som i dag og dermed vil ikke kostnader knyttet til rekruttering
endres, dvs. en årlig kostnad på ca. 10 MNOK. Grunnopplæring vil også gjennomføres på samme måte, men
antall opplærte befal og tjenestepliktige vil variere i første del av analyseperioden. Dette påvirker kostnaden til
grunnopplæring og årlig kostnad vil variere mellom 15,7 MNOK og 17,5 MNOK før den stabiliseres i 2020 på
16,6 MNOK.
Som nevnt ovenfor blir det resterende budsjettet brukt til øving. Grunnet variasjonen i innsatskostnader og
opplæring, vil også øvingskostnader variere. Øvingskostnader er satt sammen av faste og variable kostnader. De
variable kostnadene er avhengig av antall tjenestepliktige som øves, og antall timer hver tjenestepliktig øves.
Målet er at alle tjenestepliktige øves, men erfaringstall tilsier at kun 85 % møter opp i dag. Dette skyldes
naturlige grunner som sykdom, men også at kompensasjonen oppfattes som lav. Alt i alt fører dette til at årlige
øvingskostnader er anslått til å variere mellom ca. 39 MNOK og ca. 49 MNOK. Dette tilsvarer mellom 11 og 22
øvingstimer per tjenestepliktig som møter opp.
Justert for realprisvekst9 og gitt en analyseperiode fra 2017 til 2036, vil dette gi en samlet kostnad på ca. 1 935
MNOK. Rekruttering bidrar med ca. 226 MNOK, grunnopplæring med ca. 696 MNOK og øving med ca. 1 012
MNOK. Benytter en kalkulasjonsrente på 4 %, tilsvarer dette en samlet nåverdi på ca. 1 302 MNOK.
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Målformuleringer
Med utgangspunkt i problembeskrivelsen skal det defineres ett eller flere mål for hva en skal oppnå med
tiltakene i analysen jf. Finansdepartementets rundskriv R-109/2014. Beskrivelsen av problem og mål danner
sammen grunnlaget for å identifisere alternative konsepter som skal vurderes.

Samfunnsmål
Samfunnsmål uttrykker en ønsket fremtidig tilstand for samfunnet som helhet og er gjerne politisk fastsatt.
Samfunnsmålene er ofte formulert på et overordnet nivå. Problemstillingen i denne analysen er innretning av
Sivilforsvaret for å på best mulig måte kunne yte bistand som statlig forsterkningsressurs til nød- og
beredskapsetatene og andre instanser med primæransvar for håndtering av ulykker og spesielle hendelser.
Ut fra problemstillingen for analysen og målsettingene/styringsparametere for justis- og beredskapssektoren
for Sivilforsvarets eier, DSB, har vi kommet frem til følgende samfunnsmål: Sivilforsvaret skal være en tidsriktig
forsterkningsressurs med kapasiteter til forsterkning av nødetatene og andre myndigheters arbeid ved store og
komplekse hendelser som truer liv, helse, miljø og materielle verdier.
Samfunnsmål
Sivilforsvaret skal være en tidsriktig ressurs med kapasiteter og evne til forsterkning av nødetatenes og andre
myndigheters arbeid ved store og komplekse hendelser som truer liv, helse, miljø og materielle verdier

Effektmål
Effektmålene skal bygge opp under samfunnsmålet. Det uttrykker effekten som valg av konsept for innretning
av sivilforsvaret vil ha for brukere av sivilforsvarets tjenester. Brukerne av sivilforsvarets tjenester er definert å
være nødetatene og andre myndigheter som har ansvar for samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet i Norge.
For denne samfunnsøkonomiske analysen legges det til grunn tre effektmål.

Effektmål 1
Sivilforsvaret skal ha en tidsriktig innretning, dvs. en struktur og oppgaveportefølje er tilpasset det behovet
nødetatene og andre myndigheter har for Sivilforsvarets innsats. Det gjøres for tiden til dels store endringer hos
etatene og myndighetene som Sivilforsvaret samarbeider med. For å sikre Sivilforsvarets relevans er det viktig
at man tilpasser seg brukerne.
Effektmål 1
Innretning av Sivilforsvaret som er tilpasset endringer i struktur hos nødetatene og andre myndigheter

En mulig indikator for dette effektmålet er sammenfall mellom Sivilforsvarsdistrikter og distrikter eller
geografisk inndeling hos viktige samarbeidspartnere for Sivilforsvaret. At oppgaveporteføljen er tidsriktig
innrettet vil kunne vurderes basert på de innmeldte behovene fra brukerne av Sivilforsvaret. Disse er nærmere
beskrevet i Kapitel 3.

Effektmål 2
Sivilforsvarets skal ha kapasitet til å forsterke nødetatenes og andre myndigheters arbeid ved store og
komplekse hendelser som truer liv, helse, miljø og materielle verdier. Med kapasitet menes det her at
Sivilforsvaret har en innretning på de tjenestepliktige som gjør dem i stand til på kort varsel å bidra ved store og
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kompliserte hendelser. I tillegg defineres kapasitet ut fra type og beskaffenhet på det utstyret Sivilforsvaret
disponerer i en forsterkningssituasjon.
Effektmål 2
Sivilforsvaret har kapasitet til å forsterke nødetatene og andre myndigheter ved store og kompliserte hendelser

Indikatorer for den delen av effektmålet som omhandler kapasitet knyttet til tjenestepliktige kan være antallet
bistandsanmodninger Sivilforsvaret må si nei til. Det kan også være måling av hvor lang tid det tar fra
Sivilforsvaret mottar bistandsanmodninger til man er på stedet med tilstrekkelig personell til å kunne yte god
bistand til nødetatene eller andre myndigheter. En slik måling finnes ikke i dag, men bør vurderes innført.
Videre kan en indikator på tilstanden på utstyret Sivilforsvaret disponerer være i hvilken grad oppfyllelsen av
behovet for reanskaffelser og utskifting av utstyr kan følges opp gjennom bruk av årlige budsjettmidler. Andre
indikatorer kan være tilstandsrapporter om utstyret Sivilforsvaret disponerer årlig følges opp for å sikre at
Sivilforsvaret har den tekniske kapasiteten som skal til for å løse store og kompliserte hendelser.

Effektmål 3
Har Sivilforsvarets personell kompetansen og er denne god nok til at man kan bistå nødetatene og andre
myndigheter ved store og kompliserte hendelser. Kompetanse defineres her ut fra om personellet har
gjennomført opplæring og deltatt på øvelser.
Effektmål 3
Sivilforsvaret har personell med kompetanse til å forsterke nødetatene og andre myndigheter ved store og
kompliserte hendelser

Indikator for dette effektmålet kan være oppfylling på kursene som Sivilforsvarets tjenestepliktige
gjennomfører. Videre kan det foretas evalueringer av enkeltinnsatser ved store og kompliserte hendelser som
Sivilforsvaret yter med hovedvekt på å undersøke hvorvidt Sivilforsvarets personell hadde god nok kompetanse
til å løse oppgavene de skulle gjennomføre.
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4 Alternative konsepter
Et sentralt prinsipp i gjennomføringen av samfunnsøkonomiske analyser er å identifisere og beskrive ulike
tiltak som bidrar til å løse problemstillingen. I forbindelse med konseptutredningen har DSB definert tre ulike
konsepter om innretninger av Sivilforsvaret. Konseptene er oppsummert i tabellen under. Disse konseptene
skal svare på det utfordringsbildet som trendanalysen, behovsanalysen og GAP-analysen, beskrevet i kapitel 3,
har kommet frem til.
Tabell 18: Alternativer i den samfunnsøkonomiske analysen

Alternativ

Navn på alternativ

1

Nødvendig styrking

2

Tilpasset samfunnsbehovet

3

Spisset

En mer detaljert beskrivelse av de tre alternativene for innretning av sivilforsvaret er gitt nedenfor. For
ytterligere detaljert informasjon om alternativene se vedlegg.

Alternativ 1: Nødvendig styrking
I Alternativ 1 - Nødvendig styrking
videreføres dagens organisering og
oppgaver i Sivilforsvaret. Likeledes
videreføres dagens tjenestepliktordning
med 3 ukers grunnopplæring på Starum.
Etter utdanningen overføres personellet til
aktuell sivilforsvarsavdeling (FIG, FIGP,
MFE). Ståtiden endres, slik at
tjenesteplikten avsluttes ved fylte 44 år
Hovedgrepet er å styrke rekrutteringen av
tjenestepliktige og befal, slik at man når
Justis- og beredskapsdepartementet krav
om 8 000 tjenestepliktige. Dette innebærer
at antall FIGer økes til 134, som er i tråd
med fastsatt styrkestruktur for
Sivilforsvaret. I tillegg økes øvingsmengden
opp til anbefalt nivå på 40 timer.

Figur 13: Organisering og innretning av Sivilforsvaret i
Alternativ 1 – Nødvendig styrking

Mye av Sivilforsvarets materiell er gammelt og dels utrangert, og vil bli oppgradert. Gjennomsnittlig
reanskaffelsesbehov over 20 år er på 31 millioner kr.
Dagens godgjøringsordning under utdanning, øvelse og innsats er basert på forsvarets system for godtgjøring av
vernepliktige mannskaper. I Nødvendig styrking endres godgjøringsordningen, slik at det blir:
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Et enklere system.
Mer rettferdig – hindre at tjenesten blir en økonomisk belastning for den enkelte.
Økonomisk forutsigbarhet for den tjenestepliktige.
Skape uavhengighet i forhold til ulike arbeidsgiveres tariffavtaler og/eller praksis.
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Et system som bygger på eksisterende og anerkjente ordninger (grunnbeløp, statens reiseregulativ og
lønnstabeller mv) – sikrer justering i tråd med lønns-/prisvekst.

Hovedelementer i nytt godtgjøringssystem for Sivilforsvaret blir da:






Full lønnskompensasjon for de som får redusert inntekt som følge av sivilforsvarstjeneste
(begrenset oppad til 6G).
Tjenestetillegg til alle (pr. påbegynt døgn) tilsvarende forsvarets dagtillegg.
Ulempetillegg til alle (pr. nytt døgn) ved innsatser
Ledertillegg etter grad (pr. påbegynt døgn).
Skyss, kost osv. etter Statens reiseregulativ, når disse ikke er dekket av Sivilforsvaret.

Alternativ 2: Tilpasset fremtidens samfunnsbehov
I Alternativ 2 – Tilpasset samfunnsbehovet,
gjøres det tilpasninger av dagens
organisering av Sivilforsvaret til den
kommende regioninndelingen. Dette
innebærer en reduksjonen fra 20 til 10
distrikter.
Videre settes antall tjenestepliktige til 6700.
Nedgangen skyldes kasernering av personell
på fire lokasjoner, som omtales nedenfor.
Antall FIG økes fra dages 119 til 134. I tillegg
økes øvingsmengden opp til anbefalt nivå på
40 timer.
Sivilforsvarets materiell er gammelt og dels
utrangert, og vil bli oppgradert.
Gjennomsnittlig reanskaffelsesbehov over 20
år er på 39 millioner kr.

Figur 14: Organisering og innretning av Sivilforsvaret i
Alternativ 2 – Tilpasset fremtidens samfunnsbehov

Dagens godgjøringsordning under utdanning, øvelse og innsats endres tilsvarende det er beskrevet i Nødvendig
styrking.
Den viktigste grepet i dette alternativet er endret utdanningsmodell for de tjenestepliktige, med tre måneders
grunnopplæring gjennomført tilsvarende militær førstegangstjeneste. Årlig gjennomfører 4 kull á 120 personer
denne grunnopplæringen, totalt 480 personer per år. Grunnopplæringen er felles de to første månedene. Den
tredje måneden gjennomføres lederutdanning for noen, mens de øvrige gis ulike fordypnings-/spesialistopplæring innen ulike fagområder som for eksempel oppgaver som er relevante for internasjonale operasjoner.
Etter endt grunnopplæring utgjør personellet en stående/kasernert beredskap i ytterligere tre måneder. Kullet
på 120 tjenestepliktige fordeles på fire ulike kaserneringssteder, hvor de under ledelse av aktuelt distrikt skal
utgjøre en slagkraftig og mobil forsterkningsstyrke, som raskt kan benyttes ved større/mer langvarige
hendelser. De kasernerte avdelingene vil være samlokalisert med Sivilforsvarets mobile forsterkningsenheter
(MFE). Etter endt tjeneste, totalt seks måneder, overføres personellet til aktuell sivilforsvarsavdeling (FIG,
FIGP, MFE). Ståtiden endres slik tjenesteplikten i avdelingene avsluttes ved fylte 44 år for operative
mannskaper. For befal avsluttes tjenesteplikten ved fylte 55 år. Mannskapene overføres deretter til
krisereserven frem til 55 års alder.
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Det er behov for anlegg til forlegning og forpleining av de kasernerte mannskapene i region nord, midt, vest og
sør, hvert sted med kapasitet på ca. 30 sengeplasser. Til sammen er det behov for rundt 500 m² ved hver
forlegning.
Som følge av innføring av «en stående styrke» gjennom kasernering av en mobil forsterkningsstyrke blir
Sivilforsvaret mer fleksibelt og mer utholdende ved stor hendelser. Dette gir økt kapasitet med mer
forutsigbarhet som gjør Sivilforsvaret i stand til løse i oppdrag som i dag blir løst uten Sivilforsvaret, men som
de burde vært en del av. Eksempel på slike oppgaver eller oppdrag er:



Økt bistand ordenstjeneste
Rydding og bistand til gjenoppretting av infrastruktur, inklusive etablering av alternative
kommunikasjonsmåter/Transport/Mobilitet utenfor vei

Alternativ 3: Spisset
I Alternativ 3 – Spisset, gjøres det tilpasninger av
dagens organisering av Sivilforsvaret til den
kommende regioninndelingen. Dette innebærer
en reduksjonen fra 20 til 10 distrikter. Videre
styrkes rekrutteringen av tjenestepliktige og
befal, slik at man når JDs krav om 8000
tjenestepliktige.
I tillegg økes øvingsmengden for FIG opp til
anbefalt nivå på 40 timer, mens øvingsmengden
for FIGF reduseres til 20 timer.
Mye av Sivilforsvarets materiell er gammelt og
dels utrangert, og vil bli oppgradert.
Gjennomsnittlig reanskaffelsesbehov over 20 år
er på 31 millioner kr.

Figur 15: Organisering og innretning av Sivilforsvaret i
Alternativ 3 - Spisset

Dagens godtgjøringsordning under utdanning, øvelse og innsats endres tilsvarende det er beskrevet i
Nødvendig styrking.
Det største grepet i Alternativ 3 er å rendyrke Sivilforsvarets bistand til kun forsterking. I praksis innebærer
dette at oppgaver som i større grad trenger spesialkompetanse fases ut fra Sivilforsvaret. Dette gjelder RAD- og
MRE-avdelingene. Oppgavene må da ivaretas av primæransvarlig etat.
RAD-avdelingene gjennomfører i dag målinger på oppdrag fra Statens Strålevern, og kan også bli bedt om å
utføre beredskapsmålinger i forbindelse med radioaktivt nedfall eller andre hendelser som medfører
radioaktivitet eller mistanke om dette.10 Det finnes i dag andre virksomheter som har kunnskap innen området
og innehar måleutstyr.
MRE-avdelingene er tenkt benyttet til rensing av personell som er forurenset/antatt forurenset av radioaktiveog bakteriologiske kilder, kjemikalier, industri- og stridsgasser i forbindelse med aktuelle hendelser. Erfaringen
viser at enheten i liten grad blir benyttet i forbindelse med slike hendelser.

10

Ref. Operativt konsept side 24.
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Styrkestrukturen endres ved at antall FIG reduseres til 100. Antall tjenestepliktige i hver FIG økes til 40. I
tillegg opprettes en ny forsterkningskapasitet, FIG-Forsterkning (FIG-F). Det blir etablert 93 FIG-F med 40
tjenestepliktige, og disse erstatter FIGP og tjenestepliktige i dagens MRE og RAD.

Tidsplan for implementering av tiltak
Det er lagt til grunn at alle konsepter krever regjeringsbehandling og vedtak i Stortinget, noe som betyr at
tiltakene tidligst kan iverksettes i 2018. Implementeringsperioden varierer mellom konseptene.
Figuren under illustrerer når de ulike tiltakene er i drift.

Figur 16: Tidsfaser for de aktuelle tiltakene fordelt på de aktuelle alternativene
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5 Identifiserte virkninger
For å få frem alle relevante virkninger viser Finansdepartementets rundskriv til at grupper som berøres av et
tiltak, og måten de blir berørt på skal identifiseres. I rundskrivet er virkninger av et tiltak definert som
endringer sammenliknet med nullalternativet, som illustrert i Figur 17. Mens nyttevirkninger representerer
virkninger som øker velferden for én eller flere grupper i samfunnet, omfatter kostnadsvirkninger all bruk av
ressurser som følge av tiltaket. I tillegg til nytte- og kostnadsvirkninger omfatter analysen fordelingsvirkninger
– omfordeling av ressurser mellom berørte grupper. I tråd med veilederen i samfunnsøkonomiske analyser
beskrives de berørte gruppene og virkningene som følger av tiltaket.

Figur 17: Sammenhengen mellom nullalternativet, fremtidig tilstand, tiltak og virkninger

Berørte grupper
Det vil være flere grupper som berøres av endringer i innretning av Sivilforsvaret. I analysen er det fokus på
berørte grupper som opplever virkninger av en viss betydning og omfang. Disse oppsummeres i Figur 18.

Figur 18: Grupper som blir av endringene i konseptene
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Sivilforsvaret som virksomhet
Valg av innretning av Sivilforsvaret vil først og fremst påvirke Sivilforsvaret selv. Sivilforsvaret produserer
tjenestene som utgjør deres oppgaveportefølje, og endringer i organisering, oppgaver, rekruttering og materiell
vil dermed ha stor påvirkning. Det vil særlig påvirke eget kostnadsbilde.

Nødetater og andre myndigheter
Nødetatene og myndigheter med ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap vil også berøres. Disse er brukere
av tjenestene som Sivilforsvaret leverer, her definert som alle aktiviteter som faller under Sivilforsvarets
oppgaveportefølje. Nødetatene vil berøres gjennom endringer i forsterkningen Sivilforsvaret kan gi. Nedenfor
er de relevante aktørene vist.
Tabell 19: Nødetater og andre myndigheter

Aktør

Kommentar

Politidistriktene

Sivilforsvaret gir operativ bistand ved anmodning

Brann- og redningsvesen

Samme som over

Regionale helseforetak

Samme som over

UDI

Sivilforsvaret yter bistand ved stor tilstrømning av flyktninger

Kystverket

Sivilforsvaret bistår ved akutt forurensning i kyststrøkene

Nasjonale frivillige organisasjoner

Sivilforsvaret samarbeider med disse under øvelser og
hendelser

Mattilsynet

Sivilforsvaret bistår i tilknytning for å hindre smittespredning
ved dyre og plantesykdommer (MRE)

Statens strålevern

Sivilforsvaret bistår ved hendelser som krever måling av
radioaktivitet (RADIAC)

WFP, UNHCR, og UN OCHA er
bistandsanmodere. Utenriksdepartementet
finansierer innsatsen og beredskapen.

Kjøper av tjenester fra SIVs internasjonale virksomhet

JD

JD er ansvarlig for den overordnede styringen av sektoren,
herunder DSB og indirekte Sivilforsvaret

DSB

DSB er ansvarlig for styringen av Sivilforsvaret

Fylkesmannen

Fylkesmannen skal sikre regional samordning av den sivile
krisehåndteringen

Kommuner

Kommunene er ansvarlig for lagring av SIVs materiell og
utvikling av lokale beredskapsplaner

Forsvaret

Beskyttelse av det sivile samfunn ved en konflikt
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Samfunnet som helhet
Den tredje gruppen som berøres ved endringer i Sivilforsvaret er samfunnet som helhet. De tjenestene
Sivilforsvaret produserer sammen med nødetatene og andre myndighetsorganer, påvirker samfunnssikkerheten
for innbyggerne i Norge.

Identifiserte virkninger
Nedenfor er identifiserte virkninger som følge av alternativene beskrevet.

Investeringskostnader
Investeringskostnadene omfatter engangskostnader knyttet til fornyelse og gjenanskaffelse av materiell, tiltak
knytte til eiendom, bygg og anlegg (EBA) og omstillingskostnader.

Fornyelse og gjenanskaffelse av materiell
Bruk av materiell vil over tid påføre slitasje, noe som igjen krever fornyelse av eksisterende materiell. Dette
krever at Sivilforsvaret foretar reanskaffelser gjennom analyseperioden. Av ressursmessige årsaker har ikke
Sivilforsvaret gjennomført en kontinuerlig fornyelse av eksisterende materiell, og konsekvensene er et
materielletterslep. De tre største områdene (målt i kroner) med materielletterslep er samband, brann og
redning og transport. Etterslepet gjennom analyseperioden varierer mellom alternativene som følge av ulik
innretning og aktivitet.

EBA-tiltak
Det må gjennomføres nødvendige investeringer i eksisterende EBA i alle alternativer. Dette omfatter Starum,
kommandoplasser og fjellanlegg.
I forbindelse med innføring av rekruttering og grunnopplæring tilsvarende militær førstegangstjeneste i
alternativet Tilpasset fremtidens samfunnsbehov, er det behov for utbygging av eksisterende areal på Starum.
Det vil også være behov for nye arealer som er tilpasset den nye grunnopplæringen.
Som følge av ny ordning med kasernering på fire lokasjoner er det behov for å leie om lag 500 m2. Disse
arealene vil mest sannsynlig trenge tilpasninger for å kunne fungere etter Sivilforsvarets behov. I tillegg vil det
være behov for innredning av løst og fast inventar.

Omstillingskostnader
I forbindelse med ny organisering tilpasset blant annet nye regioninndeling vil det være omstillingskostnader
for blant annet ansatte. Omstillingskostnadene kan være knytte til opplæring, kompensasjon i forbindelse med
pendling, frivillige sluttavtaler osv. I tillegg vil det være en periode med planlegging og dermed økte kostnader
internt og utgifter til konsulentarbeid.

Drifts- og vedlikeholdskostnader
Driftskostnadene omfatter administrasjonskostnader, operative kostnader, materiellforvaltning, kostnader til
rekruttering og kompetansestyrking (grunnopplæring, øving og kurs ansatte), og leie-, drifts- og
vedlikeholdskostnader knyttet til kaserner. Nedenfor gis en nærmere beskrivelse.

Administrative oppgaver
Driftskostnadene til administrasjon omfatter Sivilforsvarsdistriktene, SIV i DSB og SIVs andel av
administrasjonskostnader i DSB. Kostnadene omfatter i hovedsak lønn og personalkostander.
Administrasjonskostnadene vil variere mellom alternativene. For eksempel vil reduksjon i antall distrikter i
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alternativ 2 og 3 redusere antall ansatte og dermed redusere driftskostnadene til administrasjon. Tilsvarende vil
innføring av grunnopplæring tilsvarende militær førstegangstjeneste i alternativ 2 kreve økt bemanning ved
Kompetansesenteret på Starum.

Operative oppgaver
Operative kostnader omfatter kostnader til forsterke (inkl. internasjonal virksomhet), beskytte og øve.
Styrkestrukturen endres i alle alternativene. I alternativ 1 økes antall tjenestepliktige til 8 000. Antall befal økes
til 2 000. I tillegg økes antall FIGer til 134 i tråd med fastsatt styrkestruktur for Sivilforsvaret.
I alternativ 2 etableres en utdanningsmodell for tjenestepliktige, med tre måneders grunnopplæring
gjennomført tilsvarende som en militær førstegangstjeneste. Etter endt grunnopplæring utgjør personellet en
stående/kasernert beredskap i ytterligere tre måneder lokalisert fire ulike steder. De kasernerte avdelingene vil
være samlokalisert med Sivilforsvarets mobile forsterkningsenheter (MFE). Konsekvensen av denne ordningen
er at antall tjenestepliktige reduseres til 6700 og antall FIGP’er tilpasses tilsvarende fra 155 til 115.
I alternativ 3 reduseres kostnadene for Sivilforsvaret siden radiac måletjenesten og mobile renseenheter fases
ut som tjenester utført av Sivilforsvaret. Disse kostandene frigjøres til andre formål som for eksempel økt øving
eller justering av etterslep materiell. Siden disse tjenestene opprettholdes og overføres til andre, økes
samfunnets samlede kostnader. De nye kostnadene til radiac måletjenesten og mobile renseenheter vil være
høyere enn dagens kostnader siden godtgjøringsordningen har lavere timepriser enn ansatt personell hos for
eksempel Statens Strålevern og Mattilsynet som kan være mulige kandidater til å overta ansvaret for radiac
måletjenesten og mobile renseenheter. Styrkestrukturen endres ved at antall FIG reduseres til 100. Antall
tjenestepliktige i hver FIG økes til 40. I tillegg opprettes en ny forsterkningskapasitet FIG-F. Antall FIG-F er 93
med 40 tjenestepliktige.
Ny godtgjøringsordning i forbindelse med innsatser bidrar til å øke driftskostnadene for alternativ 1, 2 og 3.
Årlig kostnader på grunn av ny godtgjøringsordning vil øke gjennomsnittlig med i underkant av 1 MNOK.

Materiellforvaltning
Materiellforvaltning omfatter kommunale lager, distriktslagrene og sentrallageret på Starum. Kostnadene vil
variere mellom alternativene. I alternative 2 og 3 vil det være noen færre distriktslager og kommunale lager som
følge av reduksjon i antall sivilforsvarsdistrikter.

Rekruttering og kompetanse
I alternativ 2, Tilpasset fremtidens samfunnsbehov, sentraliseres rekrutteringen og legges til Starum. Dette
medfører en reduksjon i antall ansatte med ansvar for rekrutteringen i distriktene. Tilsvarende miljø må
etableres på Starum. I sum utgjør dette en reduksjon i antall ansatte på 10. For alternativ 1 og 3 er det ingen
eller mindre endringer med hensyn til rekruttering sammenlignet med nullalternativet.
I alle alternativer er det lagt opp til å ta igjen kompetanseetterslepet som er beskrevet under nullalternativet.
Derfor økes antall befal, og antall øvingstimer pr. tjenestepliktige settes lik anbefalt treningsmengde i
Sivilforsvarsstudien 2007, dvs. 40 timer i året. I alternativet Spisset vil antall øvingstimer variere mellom FIG
og FIG-F. FIG vil ha 40 timer, mens det vil være nok med 20 timer FIG-F.
Kostnader til øving og opplæring vil endres som følge av endringer i antall tjenestepliktige. I alternativ 1 og 3 vil
det i et normalår erfaringsmessig være nødvendig å rekruttere rundt 500 tjenestepliktige i året.
I alternativ 2 endres grunnopplæringen ved at nye tjenestepliktige plikter å ta tre måneders utdanning på
Starum. For alternativ 2, hvor det innføres grunnopplæring tilsvarende militær førstegangstjeneste, vil behovet
for øving og opplæring være noe lavere enn for alternativ 1 og 3. Dette da antall tjenestepliktige er 6 700.
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Ny godtgjøringsordning i forbindelse med øving og opplæring, bidrar til at driftskostnadene øker for alternativ
1, 2 og 3, sammenlignet med nullalternativet.
Det vil være behov for kompetansestyrking blant de ansatte. Det er planlagt økt kursaktivitet i alle alternativer,
både for å øke og vedlikeholde kompetanse. Som følge av økt øvingsaktivitet, øker kostnadene til instruktører i
alternativ 1, 2 og 3 sammenlignet med nullalternativet. For alternativ 2 er det behov for å ansette personell til å
lede og drifte den nye 3-måneders grunnopplæringen på Starum. Som følge av økte aktivitet på Starum, vil også
drifts- og vedlikeholdskostnadene knyttet til EBA øke i dette alternativet.
Den nye ordningen med kasernering i alternativ 2 vil kreve økte kostnader til leie av arealer. Likeledes er det
behov for å ansette personell for å lede og drifte de fire lokasjonene.

Kasernering
I alternativet Tilpasset fremtidens samfunnsbehov er det behov for anlegg til forlegning og forpleining av de
kasernerte mannskapene i region nord, midt, vest og sør - hvert sted med kapasitet på ca. 30 sengeplasser. Til
sammen er det behov for rundt 500 m² ved hver forlegning.

Endringer i Sivilforsvarets innsatsevne
I konseptene legges det opp til at det skal gjøres endringer innen organisering og innretning, oppgaver
Sivilforsvaret skal ha, rekruttering og kompetanse, og materiell og EBA. Mange av disse endringene vil føre til
endringer i innsatsevnen til Sivilforsvaret. Innsatsevnen er definert som summen av ledelse, personell, materiell
og kompetanse. Endringer innsatsevne og derigjennom evnen til å løse aktuelle innsatsoppgaver vil igjen kunne
påvirke Sivilforsvarets bidrag til den samlede beredskapen innen forebygging, beskyttelse og samvirke.
Nedenfor går vi nærmere inn på identifiserte virkninger på Sivilforsvarets innsatsevne som følge av endringene
i konseptene.

Styrket innsatsevne gjennom økt kompetanse - grunnopplæring
Grunnopplæringen er de tjenestepliktiges første møte med Sivilforsvaret. Grunnopplæringen skjer over tre uker
på Starum. Spørreundersøkelsene blant de tjenestepliktige og hos de ansatte, viser at kompetansen hos
mannskaper, befal og ansatte bør forbedres og at dagens nivå kan påvirke kvaliteten på sivilforsvarets
leveranser i løpet av kort tid. En årsak som det pekes på, er at omfanget av grunnopplæringen ikke er
tilstrekkelig for å dekke et så bredt utdanningsbehov. Fremtidsbildet, med mer krevende trusler, eksisterende
og nye HMS krav, samt en forventning om å håndtere ytterligere nye oppgaver, bekrefter behovet for å styrke
kompetansenivået i alle ledd.
I alternativ 2 legges det opp til en omfattende endring av grunnopplæringen for de tjenesteplikt. Det legges opp
til tre måneders utdanning på Starum, gjennomført tilsvarende som en militær førstegangstjeneste.
Grunnopplæringen er felles de to første månedene. Den tredje måneden gjennomføres lederutdanning for noen,
mens de øvrige gis ulike fordypnings-/spesialistopplæring innen ulike fagområder. Dette tiltaket er ventet å gi
personellet økt kompetanse som igjen gir økt innsatsevne.

Styrket innsatsevne gjennom økt kompetanse - øvelser
Sivilforsvaret har et etterslep i kompetanse, bl.a. fordi det over flere år ikke har vært tilstrekkelig ressurser til å
gjennomføre anbefalt antall timer med øvelser. Øvelser er viktig både for lære opp personell, sikre samhandling
med andre aktører og dermed å sikre at man har tilfredsstillende innsatsevne og kan håndtere uønskede
hendelser.
Øvingsbestemmelsene sikrer at øving og lokal opplæring av tjenestepliktig i Sivilforsvaret utøves slik at
Sivilforsvarets avdelinger er operative. Fastsatt øvingsfrekvens for alle avdelingstyper (FIG/FIGP, MRE, RAD
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og MFE) er to dager og to kvelder per år, totalt 24 timer. Årlige behov for treningsmengde er i
Sivilforsvarsstudien fra 2007 vurdert til 40 timer. I 2015 fremgår det at 83 % av de operative tjenestepliktige i
sivilforsvarsdistriktene deltok på øvelser, og at den gjennomsnittlige treningsmengden var på 21,8 timer.
Øvelser av tjenestepliktige og befal er grunnstammen i forvaltning av Sivilforsvarets kompetanse. Med
mangelfull treningsmengde blir Sivilforsvaret kompetanse svekket over tid, og til slutt nå et nivå som vil
utfordre Sivilforsvarets evne til å gi bistand ved ekstraordinære hendelser. Distriktene melder stadig om store
utfordringer med å gjennomføre fastsatt årlig øvingsnivå, samt at det innen fastsatt øvingstid er krevende å
opprettholde og aller helst utvikle personellets kompetanse. Spesielt krevende er opprettholdelse av nivået som
kvalifisert førstehjelper.

Styrket innsatsevne gjennom endring i sivilforsvarsdistriktstruktur
På regionalt og lokalt forvaltningsnivå er det pågående prosesser som vil påvirke Sivilforsvarets
rammebetingelser. Nye folkevalgte regioner med struktur, rolle og oppgaver er under utvikling og beskrevet
St.meld. nr. 22 (2015–2016). I alternativene 2 og 3 vil Sivilforsvarsdistriktene tilpasse seg forventet
regionstruktur på 10 regioner. Med større regioner vil fagmiljøene bli større, mer solide og mer utholdende i
møte den uønskede hendelsen. Gjennom å tilpasse seg en eventuell kommende regionreform vil Sivilforsvaret
være strukturert for å møte reformen i forkant.
Større distrikter gjør at distriktssjefene får et større antall avdelinger som skal ledes. Til sammen bidrar dette til
at kontrollspennet øker for hvert sivilforsvarsdistrikt. Dette øker kravet til styring og ledelse. En annen
potensiell utfordring er økt behov for koordinering. Lederne for sivilforsvars-distriktene vil også få et betydelig
antall flere aktører å håndtere, eksempelvis antall kommuner man må være i løpende kontakt med. Samtidig
kan større distrikter føre til at kunnskapen om lokale forhold reduseres. Dette gjelder både for forebyggende
arbeid og når hendelsen oppstår. Dette kan potensielt gi en dårligere oppgaveløsning av Sivilforsvaret lokalt.

Styrket innsatsevne gjennom kasernering av personell
At Sivilforsvaret kan yte bistand med kort responstid, altså tiden fra bistandsanmodningen kommer til
personellet er på plass ved hendelsesstedet, er viktig ved uønskede hendelser som kan medføre, tap av liv eller
skade på helse, miljø og materielle verdier. Dette gjelder spesielt ved store og komplekse hendelser. Kortere
responstid vil igjen kunne bidra til at innsatsevnen til Sivilforsvaret styrkes. En kort responstid for
Sivilforsvaret kan medføre reduserte konsekvenser av den uønskede hendelsen.

Styrket innsatsevne gjennom fornyelse av materiell
Mange av de oppdragene Sivilforsvaret bistår med i dag krever at de benytter seg av materiellet de har
disponibelt. Tilstanden på det materiellet Sivilforsvaret har tilgjengelig er avgjørende for hvor god og i hvilket
omfang Sivilforsvaret kan levere sine tjenester.

Styrket innsatsevne gjennom konsolidering av avdelinger
FIG og FIGP-avdelingene i Sivilforsvaret utgjør 24 tjenestepliktige. I alternativ 3 vil man konsolidere og få færre
men større avdelinger. Gjennom en eventuell konsolidering av antall avdelinger kan størrelsen på avdelingene
økes til 40 tjenestepliktige, og dagens FIGP-avdelinger vil endres til FIGF-avdelinger med færre øvingstimer.
Styrkestrukturen er sentral i Sivilforsvaret evne til å håndtere hendelser, og en endring i denne vil kunne
påvirke Sivilforsvarets operative evne nasjonalt, regionalt og lokalt.

Styrket forebyggingskapasitet gjennom økt samvirke
Samvirkeprinsippet i norsk beredskapsarbeid stiller krav til at alle myndigheter, virksomheter eller etater innen
samfunnssikkerhets- og beredskapssektoren har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med
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relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering. Det praktiske
samvirket er her definert som samarbeid mellom aktører uavhengig av hendelser for derigjennom å styrke
arbeidet med å forebygge uønskede hendelser.

Styrket internasjonal innsatsevne gjennom profesjonalisering
Sivilforsvaret har bistått i en rekke internasjonale operasjoner særlig for FN. Den internasjonale utviklingen er
kompleks og delvis preget av delvis motstridende trender. På den ene siden er det en reduksjon i fattigdom og
sult, samtidig som det er et høyt konfliktnivå i deler av verden og klimaendringene skaper nye utfordringer.
Bortfall av internasjonal bistanden vil påvirke befolkningen i de områdene man er tilstede, og vil negativt
påvirke Norges omdømme.

Skattefinansieringskostnader
Skattefinansiering av offentlige tiltak innebærer kostnader for samfunnet som må inkluderes i den
samfunnsøkonomiske analysen. Det vil oppstå et effektivitetstap for samfunnet fordi ressursbruken blir
påvirket av skatteøkningen. I tillegg vil det påløpe administrative kostnader i forbindelse med skatteinnkreving.
For alle tiltak som skal finansieres over offentlige budsjetter skal det derfor inngå en skattefinansieringskostnad.
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6 Verdsetting av virkninger
For å vurdere virkningenes bidrag til den samfunnsøkonomiske rangeringen tallfestes og verdsettes disse. Av
Finansdepartementets rundskriv fremgår det at nytte- og kostnadsvirkninger skal verdsettes i kroner så langt
det er mulig og hensiktsmessig. Siden det kun har vært mulig å verdsette kostnadsvirkningene, vurderes
nyttevirkningene kvalitativt. Verdsettingen av de prissatte og ikke-prissatte virkningene benyttes videre til å
vurdere alternativenes samfunnsøkonomiske rangering. Fordelingsvirkninger skal ikke inngå i grunnlaget for
rangeringen av alternativene, og er derfor beskrevet i et eget kapittel.

Klassifisering av virkninger
I verdsettingen av virkninger skilles det mellom prissatte virkninger, ikke-prissatte virkninger og
fordelingsvirkninger. Siden kostnadsvirkningene for Sivilforsvaret kan verdsettes i kroner klassifiseres disse
som prissatte virkninger. Ikke-prissatte virkninger er virkninger som ikke lar seg verdsette i kroner, men like
fullt er avgjørende for om et tiltak bør iverksettes eller ikke. I forbindelse med denne utredningen er det ikke
identifisert noen fordelingsvirkninger. Klassifiseringen av de identifiserte virkningene er presentert i figuren
under.

Figur 19: Klassifisering av virkningene i den samfunnsøkonomiske analysen
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Verdsetting av prissatte virkninger
For å kunne vurdere den samfunnsøkonomiske rangeringen av alternativene fastsettes analyseperiode og nivået
på kalkulasjonsrenten. Videre beskrives også andre forutsetninger som legges til grunn i beregningene. Med
forutsetningene på plass verdsettes kostnadsvirkningene for Sivilforsvaret, kommuner og andre offentlige
etater.

Forutsetninger for verdsetting av prissatte virkninger
De prissatte virkningene beregnes for perioden 2017-2036, verdsettes i 2015-kroner, og er neddiskontert med
en kalkulasjonsrente på fire prosent. Lønnsrelaterte kostnader er realprisjustert i henhold til
Finansdepartementets rundskriv. I tillegg gjøres det forutsetninger om skattefinansieringskostnad og restverdi.
Forutsetningene som er lagt til grunn for verdsettingen er nærmere beskrevet under.

Analyseperiode
Analyseperioden er den perioden nytte- og kostnadsvirkninger av et tiltak beregnes for. I tråd med
Finansdepartementets rundskriv legges det til grunn at analyseperioden skal være så nær levetiden til tiltakene
som inngår i analysen som praktisk mulig. Følgelig velges en analyseperiode på 20 år. Med en analyseperiode
på 20 år vil det ikke være noen vesentlig forskjell i restverdi blant alternativene. De investeringer som foretas vil
ha en levetid som er innenfor analyseperioden.

Diskontering og kalkulasjonsrente
Diskontering benyttes for å kunne sammenlikne prissatte nytte- og kostnadsvirkninger som oppstår på ulike
tidspunkt. Dette gjøres ved å omregne virkningene til en verdi et gitt år ved å benytte en kalkulasjonsrente. I
henhold til Finansdepartementets rundskriv skal kalkulasjonsrenten settes til fire prosent for en analyseperiode
under 40 år.

Skattefinansieringskostnad
Skattefinansiering av offentlige tiltak innebærer kostnader for samfunnet i form av effektivitetstap i økonomien
som må inkluderes i den samfunnsøkonomiske analysen. Det fremgår av Finansdepartementets rundskriv at
skattekostnaden bør settes til 20 øre pr. krone, og at denne satsen skal benyttes av alle sektorer.
Alle investerings- og driftskostnader som er inkludert i analysen vises som faktiske kostnader som
Sivilforsvaret, DSB og kommuner står overfor. Det vil si at merverdiavgift for investeringskostnader,
arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader ved lønnsrelaterte kostnader er inkludert i tallene. For å beregne
skattefinansieringskostnader må vi derfor trekke ut merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. For merverdiavgiften
benyttes den generelle satsen som ligger på 25 %. Arbeidsgiveravgiften er satt til 14,1 %.

2015-kroner
Alle prissatte kostnadsvirkninger verdsettes i 2015-kroner.

Realprisjustering
Som hovedregel holdes alle priser reelt uendret gjennom analyseperioden i en samfunnsøkonomisk analyse.
Dette innebærer at det forutsettes at alle priser vokser med samme vekstrate, altså med veksten i
konsumprisindeksen. Justeringer i kalkulasjonspriser som skyldes at noen priser kan vokse forskjellig fra
konsumprisindeksen kalles realprisjusteringer. Realprisjusteringer skal kun foretas hvis det er et solid teoretisk
og empirisk grunnlag for at det kan forventes ulik prisstigning.
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Alle identifiserte investeringskostnader forventes å vokse i takt med konsumprisindeksen, og det er derfor ikke
foretatt en realprisjustering av disse kostnadsvirkningene. Det samme gjelder driftskostnader knyttet til
materiell og EBA.
Personellkostnader justeres i henhold til Finansdepartementets rundskriv med forventet vekst i BNP per
innbygger (1,3 %).

Restverdi
Det vil ikke være noen vesentlig forskjell i restverdien blant alternativene. Derfor settes restverdien lik null i alle
alternativer.

Periodisering av investeringskostnader i analysen
Det antas at investeringskostnadene er større tidlig i analyseperioden for å innhente materielletterslepet, samt
oppretting av kaserner omstillingskostnader. Det vil si at investeringer er høye i perioden fra 2018 til 2022 og
deretter avta.

Forventet frekvens på bistand og forsterkning
For å fremskrive innsatstimer (og dermed innsatskostnader) har vi derfor lagt til grunn en treårssyklus med lavt
(ca. 26 000 timer), middels (ca. 52 000 timer) og høyt (ca. 78 000 timer) antall innsatstimer. I tillegg har vi lagt
inn en årlig vekst med ca. 1 450 timer.

Investeringskostnader
De tre alternative konseptene vil kreve betydelige investeringer sammenlignet med nullalternativet. På den ene
siden er det investeringer knyttet til materielletterslepet og nødvendig reinvesteringer i EBA, og på den andre
siden vil det foretas investeringer i materiell og EBA for å styrke operativ evne. I tillegg vil omstillingskostnader
påløpe i alternativene 2 og 3 grunnet ny organisering og restrukturering.
Alternativ 2, Tilpasset fremtidens samfunnsbehov, med en kaserneløsning har det største investeringsbehovet
med ca. 845 MNOK. Dette tilsvarer en nåverdi på 656 MNOK gitt en analyseperiode på 20 år. Alternativ 3,
Spisset, krever noe mindre investeringer i materiell og EBA og vil ha samlede investeringskostnader på ca. 777
MNOK. Dette tilsvarer en nåverdi på 581 MNOK. Alternativet 1, Nødvendig styrking, tar utgangspunkt i dagens
organisering og vil derfor ikke ha noen omstillingskostnader. Dette gjør at dette alternativet har det minste
investeringsbehovet av alle alternative konseptene med en samlet investeringskostnad på ca. 661 MNOK. Dette
tilsvarer en nåverdi på 491 MNOK.
Figur 20 viser nåverdien av investeringskostnadene i de tre alternative konseptene.
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Figur 20: Neddiskonterte investeringskostnader i de alternative konseptene

Materiell
Investeringer i materiell omfatter både investeringer knyttet til opparbeidet materielletterslepet, samt fornyelse
og nyanskaffelser av materiell for å styrke operativ evne. I alle alternative konsepter utgjør investeringer i
materiell den største investeringskostnaden. Grunnet materielletterslepet vil investeringsbehovet være
betydelig høyere i starten av perioden.
Grunnlaget for beregningen av investeringsbehovet er opparbeidet materielletterslep, levetidsbetraktninger og
identifisert behov for nytt materiell.
Alternativet 2, Tilpasset fremtidens samfunnsbehov, har de største investeringskostnadene med 664 MNOK
(nåverdi 501 MNOK). Det nest største investeringsbehovet har alternativet 3, Spisset, med 615 MNOK (nåverdi
456 MNOK). Alternativet 1, Nødvendig styrking, har nesten like store investeringskostnader som alternativ 3,
dvs. 582 MNOK (nåverdi 424 MNOK). Figuren under viser nåverdien av investeringskostnader i materiell.
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Figur 21: Neddiskonterte investeringskostnader i materiell i MNOK

Personlig utstyr
Investeringer i personlig utstyr som innsats- og tjenesteuniformer varierer ikke stort mellom alternativene.
Nødvendig styrking har litt høyere investeringskostnader på grunn av et høyere antall tjenestepliktige.
Samband
Investeringer i materiell til samband omfatter blant annet reanskaffelser innenfor nødnett,
satelittkommunikasjon og GPS-utstyr. Denne kostnaden varierer ikke stort mellom alternativene.
Transport
Nyanskaffelser knyttet til kjøretøy er mer enn dobbelt så store i alternativet Tilpasset fremtidens
samfunnsbehov i forhold til Nødvendig styrking. Dette skyldes først og fremst nye varebiler og minibusser til
forsterkningsinnsatsgrupper (FIG). Grunnet lavere antall FIG er det ikke like stor behov for nye kjøretøy i
alternativet Spisset, men fortsatt høyere enn i Nødvendig styrking.
Brann og redning
Investeringer knyttet til brann og redning omfatter blant annet strømaggregater, varmeaggregater og
slangemateriell. Investeringsbehovet i strømaggregater er større i alternativ 2 enn i de øvrige alternativene.
Befolkningsvarsling
Investeringer knyttet til befolkningsvarsling som kompressoranlegg vil være omtrent lik i alle alternativer.
CBRN
Investeringer knyttet til CBRN-materiell omfatter blant annet vernedrakter og mobile renseenheter. På grunn
av at Radiac ikke er en del av alternativet Spisset, er investeringsbehovet mindre i dette alternativet.
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Sanitet
Investeringsbehovet for nytt sanitetsmateriell vil være omtrent lik i alle alternativer.
IT-system
I alle alternative konseptene er det behov for et nytt IT-system kalt PLIS. Følgelig varierer ikke denne
investeringskostnaden mellom alternativene.
MRE og RAD
I alternativet Spisset er det ikke lenger Sivilforsvaret som har ansvar for MRE og RAD. Derfor vil andre
nødetater behov for investeringer i materiell til MRE og RAD. For de andre alternativer er disse kostnadene
inkludert i materiellinvesteringer under CBRN.

EBA
Investeringer knyttet til EBA omfatter nødvendige investeringer på Starum, samt mindre investeringer i andre
kommandoplasser og fjellanlegg. I alternativet Tilpasset fremtidens samfunnsbehov vil det i tillegg være
nødvendig med investeringer knyttet til tilpasning av kaserner og utbygging av Starum.

Figur 22: Neddiskonterte investeringskostnader i EBA i MNOK

Alternativet Tilpasset fremtidens samfunnsbehov har følgelig de største investeringskostnadene med ca. 119
MNOK (nåverdi 98 MNOK). De andre to alternativene har like store investeringskostnader knyttet til EBA, dvs.
79 MNOK (nåverdi 67 MNOK).
Figur 22 viser nåverdien av investeringskostnader knyttet til EBA for de ulike alternativene.
Starum
I alle alternative konseptene er det lagt inn nødvendig innvestering i EBA på Starum. I alternativet Tilpasset
fremtidens samfunnsbehov skal Starum i tillegg bygges ut.
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Annet
I alle alternative konsepter skal det foretas nødvendige investeringer i EBA som Sivilforsvaret eier. Dette
inkluderer blant annet kommandoplasser og fjellanlegg.
Kaserner
Kaserneløsningen i alternativet Tilpasset fremtidens samfunnsbehov kreves det en tilpasning av fire leide steder
slik at de kan brukes etter formål. Det er lagt inn en tilpasningskostnad inkludert innredning på 2 MNOK per
kaserne.

Omstillingskostnader
I alternativ 2 og 3 gjøres det en endring i Sivilforsvarets distriktsstruktur. Dette innebærer at antall distrikter
reduseres fra 20 til 10. En slik restrukturering vil alltid føre til omstillingskostnader i form av sluttpakker eller
økte utgifter til ansatte som velger å pendle til den nye arbeidsplassen, samt planleggingskostnader. Samlede
omstillingskostnader er i begge tilfeller anslått til ca. 68 MNOK fordelt over 2-4 år (nåverdi 57 MNOK).
Figur 23 viser nåverdien av omstillingskostnader over hele analyseperioden i de ulike alternativene.

Figur 23: Neddiskonterte omstillingskostnader i MNOK

Planleggingskostnader
En slik restrukturering krever mye planleggingsarbeid som vil føre til økte kostnader i form av økte interne
kostnader og utgifter til konsulenter over en viss periode. Det er anslått at dette vil koste ca. 4 MNOK over 2 år i
perioden fra 2018 til 2019.
Slutt- og pendlerpakker
Det regnes med at halvparten av de 164 ansatte i dag vil være berørt av restruktureringen. Videre forutsettes at
70 % av disse vil få sluttpakker i form av 2 årslønn (ca. 1 MNOK). De andre 30 % vil velge til å pendle til sin nye
arbeidsplass og ha høyere utgifter i forbindelse med pendlingen. Pendlerpakken er anslått til å koste 100 000
kroner årlig. Samlede omstillingskostnader knyttet til slutt og pendlerpakker er dermed estimert til å være 60
MNOK fordelt over 4 år i perioden 2019 til 2022.
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Drifts- og vedlikeholdskostnader
De alternative konseptene vil alle forårsake en økning i drifts- og vedlikeholdskostnader for Sivilforsvaret med
unntak av alternativet Spisset. I alternativet Tilpasset fremtidens samfunnsbehov og Spisset vil i tillegg
kommunene oppleve en liten reduksjon i drifts- og vedlikeholdskostnader på grunn av en reduksjon i antall
distriktslager og/eller kommunale lager. Det antas videre at Sivilforsvaret kommer til å bruke støttefunksjoner i
DSB i like stor grad som i dag uavhengig av konseptet. Dette betyr at denne kostnadsvirkningen forblir uendret
sammenlignet med nullalternativet.
Drifts- og vedlikeholdskostnader kommer til å være størst i alternativet Tilpasset fremtidens samfunnsbehov
med samlede kostnader på 7 222 MNOK over hele analyseperioden. Dette tilsvarer en nåverdi på 4 823 MNOK.
Årsaken til dette er en økning knyttet til operative oppgaver, øving og kurs ansatte (kompetanse). I tillegg vil det
påløpe leie-, drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til kasernering. De administrative kostnadene blir derimot
redusert i dette alternativet.
Alternativet Nødvendig styrking har nesten like store drifts- og vedlikeholdskostnader, dvs. 7 093 MNOK. Dette
tilsvarer en nåverdi på 4 747 MNOK. Sammenlignet med nullalternativet kommer økningen først og fremst fra
økte kostnader knyttet til øving og kurs for ansatte (kompetanse). De administrative kommer i motsetning til
alternativet Tilpasset fremtidens samfunnsbehov til å øke.
Alternativet Spisset har den minste økningen i drifts- og vedlikeholdskostnader i forhold til nullalternativet.
Dette skyldes først og fremst at antall fredsinnsatsgrupper (FIG) er redusert. I tillegg faller de administrative
kostnadene. Overføring av MRE og RAD til andre etater gjør at kostnadene til disse oppgavene vil øke. Samlede
drifts- og vedlikeholdskostnader i dette alternativet er anslått til om lag 6 859 MNOK over hele
analyseperioden. Dette tilsvarer en nåverdi på 4 590 MNOK.
Figur 24 viser nåverdien av drifts- og vedlikeholdskostnader for de ulike alternativene.

Figur 24: Neddiskonterte drifts- og vedlikeholdskostnader i MNOK
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Administrative oppgaver
Driftskostnader til administrative oppgaver omfatter administrative kostnader i SIV og sivilforsvarsdistrikter,
samt driftskostnader i støtteavdelinger i DSB som HR, kommunikasjon og IKT. I alternativet Nødvendig
styrking vil de administrative kostnadene øke både i SIV og sivilforsvarsdistrikter. I de andre alternative
konseptene vil de administrative kostnadene i SIV øke, men samtidig faller kostnadene i
sivilforsvarsdistriktene. Det antas videre at støttefunksjoner i DSB kommer til å brukes i like stor grad slik at
disse kostnader er uendret sammenlignet med nullalternativet.
Alt i alt vil alternativet Nødvendig styrking ha en økning i administrative kostnader og de samlede kostnadene
over hele analyseperioden er anslått til ca. 1 027 MNOK. Dette tilsvarer en nåverdi på 689 MNOK. Grunnet en
reduksjon i antall distrikter og stordriftsfordeler vil derimot kostnaden til administrative oppgaver falle i de to
andre konsepter. Samlede administrative kostnader i disse to alternativene vil være ca. 933 MNOK. Dette
tilsvarer en nåverdi på 628 MNOK.
Figuren under viser nåverdien av administrative kostnader for de ulike alternativene.

Figur 25: Neddiskonterte administrative kostnader i MNOK

Administrative oppgaver i SIV
I alle alternative konseptene anskaffes det et nytt IT-system. I forbindelse med dette nye systemet kommer de
årlige drifts- og vedlikeholdskostnadene til å øke med 2,5 MNOK. I alternativene Tilpasset fremtidens
samfunnsbehov og Spisset skaffes i tillegg to stillinger på 2 ÅV for å styrke krisereservene. Halvparten av de to
ÅV vil være knyttet til administrative oppgaver.
Administrative oppgaver i sivilforsvarsdistrikter
I alle alternative konseptene ansettes en ny skolesjef på Starum. Halvparten av dette årsverket er knyttet til
administrative oppgaver. Årsaken til reduksjonen i alternativene Tilpasset fremtidens samfunnsbehov og
Spisset er en reduksjon i antall distrikter fra 20 til 10 distrikter. Dette betyr at det er færre distriktssjefer (50 %
er administrativt arbeid) og i tillegg regnes med en reduksjon på 5 årsverk (ÅV) grunnet stordriftsfordeler.
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Administrative oppgaver i DSB
I alle alternativer antas at støttefunksjoner i DSB kommer til å brukes i like stor grad slik at disse kostnadene
forblir uendret i forhold til nullalternativet.

Operative oppgaver
Kostnader til operative oppgaver omfatter områdene forsterkning (inkl. internasjonal virksomhet), beskyttelse
og samvirke. I alternativene Nødvendig styrking og Tilpasset fremtidens samfunnsbehov vil kostnadene til
operative oppgaver øke for Sivilforsvaret, mens i alternativet Spisset vil disse kostnadene falle. Generelt er det
ulike kostnadsdrivere som slår inn. En ny godtgjøringsordning med økt kompensasjon til de tjenestepliktige
bidrar til å øke kostnadene på generell basis. Den særskilte kaserneringsløsningen med tre måneders ståtid øker
kostnadene for alternativet Tilpasset fremtidens samfunnsbehov. En reduksjon i antall distrikter fører til
reduserte leiekostnader i området beskyttelse for alternativene Tilpasset fremtidens samfunnsbehov og Spisset.
Dessuten fører en redusert oppgaveportefølje at kostnadene i alternativet Spisset generelt reduseres for
Sivilforsvaret. Overføring av MRE og RAD fører imidlertid til at andre etater vil få økte kostnader.
Alternativet Spisset har de største kostnadene knyttet til operative oppgaver med rundt 2 973 MNOK. Dette
tilsvarer en nåverdi på 1 971 MNOK. Kostnadene i alternativet Tilpasset fremtidens samfunnsbehov øker også
sammenlignet med Nullalternativet og er på ca. 2 834 MNOK. Dette tilsvarer en nåverdi på 1 883 MNOK. I
alternativet Nødvendig styrking vil kostnadene til operative oppgaver øke til 2 383 MNOK. Dette tilsvarer en
nåverdi på 1 592 MNOK.
Figur 26 viser nåverdien av kostnader til operative oppgaver for de ulike alternativene.

Figur 26: Neddiskonterte operative kostnader i MNOK
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Forsterkning
En ny kompensasjonsordning med økt kompensasjon til de tjenestepliktige medfører en økt kostnad når de
tjenestepliktige er i innsats. Det legges til grunn et like stor omfang av innsatser som i nullalternativet.

Figur 27: Forventede innsatskostnader i MNOK med dagens og ny godtgjøringsordning

I alternativene Tilpasset fremtidens samfunnsbehov og Spisset vil utgiftene til vaktordning halveres på grunn av
færre distrikter. Dessuten økes internasjonal virksomhet med 2 ÅV i alle alternative konseptene.
I alternativet Nødvendig styrking øker i tillegg årlig drifts- og vedlikeholdskostnader til materiell med 3,3
MNOK.
I alternativet Tilpasset fremtidens samfunnsbehov antas en samlet økning på 2 ÅV11. Drifts- og
vedlikeholdskostnader til materiell øker dessuten med 5,7 MNOK. I tillegg antas en tre måneders ståtid i
kaserne med en årlig kostnad på ca. 24 MNOK.
I alternativet Spisset antas en samlet reduksjon på 32 ÅV12. Drifts- og vedlikeholdskostnader til materiell øker
dessuten med 4,8 MNOK.
Beskyttelse
I utgangspunktet forutsettes at beskyttelse ikke endres sammenlignet med Nullalternativet. Færre distrikter
gjør imidlertid at en kan spare inn leiekostnader i distriktene som er lagt inn under beskyttelse. I alternativet
Tilpasset fremtidens samfunnsbehov er det antatt en reduksjon med 25 % i leiekostnader, dvs. en årlig
innsparing på ca. 3,7 MNOK. I alternativet Spisset er det antatt en reduksjon på 40 % i leiekostnader, dvs. en
innsparing på ca. 5,9 MNOK.

11

Denne økningen er beregnet slik: -2,5 ÅV (10 færre distriktssjefer (forsterkning: 25%)), -4 ÅV (MRE), +4,5 ÅV (økt reiseavstand), -13 ÅV
(færre FIGP), +16 ÅV (kasernering) og +1 ÅV krigsreserver (2 ÅV SIV, 50 % forsterkning).
12 Denne reduksjonen er beregnet slik: -2,5 ÅV (10 færre distriktssjefer (25%)), -4 ÅV (RAD), -7,5 ÅV (MRE) +3 ÅV (økt reiseavstand), 45,5 ÅV (FIG), -40,5 (FIGP), +38 ÅV (ny FIG), +26 ÅV (ny FIGP) og +1 ÅV krigsreserver (2 ÅV SIV, 50 % forsterkning).
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Dessuten er i alle alternative konseptene inkludert en økning på 2,5 MNOK for økte drifts- og
vedlikeholdskostnader knyttet til det nye varslingsanlegget.
Samvirke
Kostnader knyttet til samvirke endres kun i alternativene Tilpasset fremtidens samfunnsbehov og Spisset.
Grunnet stordriftsfordeler antas en reduksjon på 2,5 ÅV.
MRE og RAD
I alternativet Spisset overføres oppgaver knyttet til MRE og RAD til andre etater i statsforvaltningen. Det er
anslått at kostnadene vil øke når andre etater utfører disse oppgavene. Det er lagt til grunn en 24/7 beredskap
for MRE i 5 regioner. Dette tilsvarer rundt 60 ÅV. I tillegg regnes med en årlig opplæringskostnad på 2,4
MNOK. Når det gjelder RAD, antas en årlig kostnad på 2,7 MNOK som er en sum av 3 ÅV, kjørekostnad og
opplæring. I tillegg er det lagt inn en årlig avsetning på 5 MNOK for RAD innsatser. Alt i alt vil andre etater få
en årlig kostnad i underkant av 50 MNOK.
Ekstraordinær bistand
Når ekstraordinære hendelser som flyktningkrisen inntreffer, stiller Sivilforsvaret opp med ressurser, med det
er de anmodende etater som betaler for kostnaden. Denne typen innsats er asyklisk og varierer stort i omfang
og kostnad. For å synliggjøre kostnaden, har vi lagt inn en kostnad på 10 MNOK årlig som er en forventet verdi
basert på erfaringstall. Beløpet inkluderer også utgiftene for internasjonal virksomhet som UD betaler.
Kostnaden til ekstraordinær bistand som er betalt av andre etater, er lik for alle alternativer.

Materiellforvaltning
Materiellforvaltning er delt inn i kommunale lager, distriktslager og sentrallager. Kostnaden for sentrallageret
kommer til å forbli uendret i alle alternativer i forhold til Nullalternativet. I alternativet Tilpasset fremtidens
samfunnsbehov og Spisset reduseres antall distrikter og dermed vil også 10 av 30 distriktslager forsvinne. I
alternativet Spisset reduseres det i tillegg antall fredsinnsatsgrupper og dermed kan også antall kommunale
lager reduseres.
Alternativet Nødvendig styrking opprettholder dagens struktur og kostnader til materiellforvaltning kommer til
å være like stor som i Nullalternativet, dvs. om lag 680 MNOK over hele analyseperioden. Dette tilsvarer en
nåverdi på 459 MNOK. I alternativet Tilpasset fremtidens samfunnsbehov er kostnaden til materiellforvaltning
anslått til 641 MNOK. Dette tilsvarer en nåverdi på 434 MNOK. Grunnet reduksjon i antall kommunale lager er
kostnaden til materiellforvaltning i alternativet Spisset enda lavere, nemlig ca. 550 MNOK. Dette tilsvarer en
nåverdi på 375 MNOK.
Figur 28 viser nåverdi av kostnader til materiellforvaltning for de ulike alternativene.
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Figur 28: Neddiskonterte kostnader materiellforvaltning i MNOK

Kommunale lager
I Nullalternativet er det 130 kommunale lager. Det er kun i alternativet Spisset hvor dette antallet reduseres til
100 kommunale lager. Kostnaden vist i tabellen ovenfor inkluderer imidlertid også kostnaden kommunene har i
forbindelse med drift- og vedlikehold i distriktslager.
Grunnlaget for kostnadsestimeringen er en spørreundersøkelse som ble gjennomført i 2012 blant alle
kommuner som har ansvar for materiellforvaltning. Tallene fra denne spørreundersøkelsen er imidlertid svært
usikre.
Distriktslager
Kostnaden vist i tabellen ovenfor er drifts- og vedlikeholdskostnader som Sivilforsvaret har i forbindelse med
distriktslager. I alternativet Tilpasset fremtidens samfunnsbehov og Spisset reduseres antall distriktslager fra
30 til 20 lager.
Sentrallager
Kostnaden knyttet til materiellforvaltning i sentrallageret antas til å forbli uendret i alle alternative konseptene
sammenlignet med «Dagens Sivilforsvar».

Rekruttering og kompetanse
Kostnader til rekruttering og kompetanse omfatter rekruttering, grunnopplæring, øving og kurs for de ansatte.
De store økningen i de alternative konseptene skyldes først og fremst økt øvingsvirksomhet. Dessuten er det et
behov for kompetanseheving hos de ansatte. Kostnadene til grunnopplæring økes først og fremst i alternativet
Tilpasset fremtidens samfunnsbehov grunnet kaserneløsningen. Samtidig vil en ny rekrutteringsordningen
redusere kostnader til rekruttering i dette alternativet.
De største kostnadene til rekruttering og kompetanse vil påløpe i alternativet Nødvendig styrking med 3 003
MNOK. Dette tilsvarer en nåverdi på 2 007 MNOK. Alternativet Tilpasset fremtidens samfunnsbehov har de
neststørste kostnadene med 2 731 MNOK. Dette tilsvarer en nåverdi på 1 823 MNOK. Grunnet færre
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fredsinnsatsgrupper vil alternativet Spisset ha de laveste kostnadene blant de alternative konseptene med 2 404
MNOK. Dette tilsvarer en nåverdi på 1 616 MNOK.
Figur 29 viser nåverdien av kostnader til rekruttering og kompetanse for de ulike alternativene.

Figur 29: Neddiskonterte kostnader rekruttering og kompetanse i MNOK

Rekruttering
Rekruttering endres kun i alternativet Tilpasset fremtidens samfunnsbehov sammenlignet med nullalternativet.
Nyorganisering med felles rekruttering med Forsvaret reduserer årlige kostnader fra 10 MNOK til 5 MNOK.
Grunnopplæring
I alle alternative konseptene øker kompensasjonen til de tjenestepliktige. Kaserneløsningen i alternativet
Tilpasset fremtidens samfunnsbehov med 3 måneders grunnopplæring øker kostnadene i dette alternativet.
Grunnen til at kostnader er lavere i alternativet Spisset er at antall befal som utdannes, blir halvert.
Øving
Øving blir styrket i alle alternativer. I Nødvendig styrking og Tilpasset fremtidens samfunnsbehov forutsettes at
de tjenestepliktige øves med 40 timer i året. Erfaringstall tilsier at det er 85 % som møter opp med den gamle
kompensasjonsordningen. Med den nye kompensasjonsordningen antas at det er 90 % som vil møte opp. Gitt
antall øvingstimer, antall tjenestepliktige og oppmøteprosent vil det påløpe årlige kostnader på ca. 88 MNOK i
Nødvendig styrking og ca. 74 MNOK i Tilpasset fremtidens samfunnsbehov. I Nødvendig styrking er det i tillegg
inkludert 30 nye ÅV, mens i Tilpasset fremtidens samfunnsbehov er det kun behov for en netto økning på 21 ÅV
(26 nye ÅV minus 5 ÅV pga. stordriftsfordeler).
I Spisset øves FIG med 40 timer per tjenestepliktige og FIGP med 20 timer. Netto økning i antall årsverk er 3,5
ÅV. Det blir -2,5 færre årsverk pga. avvikling av MRE og RAD, 11 nye ÅV for å styrke øving og -5 ÅV grunnet
stordriftsfordeler.
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Kurs ansatte
I alle de alternative konseptene skal de ansatte gå på kurs for å innhente kompetanseetterslepet og deretter
vedlikeholde kompetansen.

Kasernering
Kaserneringsløsning er kun en del av konseptet i Tilpasset fremtidens samfunnsbehov. Det planlegges for å
opprette fire kaserner på ulike steder i landet. Det antas at Sivilforsvaret vil leie fremfor å eie disse. I den
forbindelse vil det påløpe drifts- og vedlikeholdskostnader, men også leiekostnader.
Det er anslått at en slik kaserneringsløsning vil koste rundt 83 MNOK i drifts-, vedlikeholds- og leiekostnader
over hele analyseperioden. Dette tilsvarer en nåverdi på 54 MNOK.
Figur 30 viser nåverdien av kostnader til kasernering for de ulike alternativene.

Figur 30: Neddiskonterte kostnader kasernering i MNOK

Drifts- og vedlikeholdskostnader kaserner
Utgangspunkt for estimeringen er et areal på 500 kvm i hver kaserne. I tillegg er det følgende
kvadratmeterpriser lagt til grunn:





Renhold: 140 kr/kvm
Strøm: 99 kr/kvm
Øvrige driftsutgifter: 278 kr/kvm
Vedlikeholdsavsetning: 92 kr/kvm

Disse prisene er hentet fra SSB (kommunale formålsbygg). Til sammen gir dette årlige drifts- og
vedlikeholdskostnader på ca. 0,3 MNOK per kaserne.
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Leiekostnader kaserner
Utgangspunkt for estimeringen er det samme arealbehovet som er nevnt i forrige avsnitt, dvs. 4 x 500 kvm. Det
er brukt en leiekostnad på 1 500 kr/kvm som er basert på erfaringstall fra DSB. Dette gir en årlig leiekostnad på
0,85 MNOK per kaserne.

Skattefinansieringskostnader
Sivilforsvaret er en tjeneste som det offentlige leverer, og Sivilforsvarets aktivitet og investeringer finansieres
derfor over offentlige budsjetter. Grunnlaget for beregning av skattefinansieringskostnader er tiltakets
nettovirkning på offentlige budsjetter.
Investeringskostnader knyttet til EBA vist ovenfor inkluderer merverdiavgift og lønnsrelaterte kostnader
inkluderer arbeidsgiveravgift. Disse er trukket fra kostnadene når vi har beregnet skattefinansieringskostnader.
For merverdiavgift benyttes den generelle satsen på 25 prosent. For arbeidsgiveravgiften benyttes 14,1 %.
Neddiskonterte skattefinansieringskostnader for hvert alternativ er vist i figuren nedenfor. Som vist i figuren vil
skattefinansieringskostnadene påløpe i alle alternative konseptene. Den største skattefinansieringskostnaden
vil Tilpasset fremtidens samfunnsbehov ha med 403 MNOK. Dette tilsvarer en nåverdi på 282 MNOK.
Skattefinansieringskostnadene i Nødvendig styrking og Spisset vil være henholdsvis 344 MNOK (nåverdi 237
MNOK) og 331 MNOK (nåverdi 232 MNOK).

Figur 31: Neddiskonterte skattefinansieringskostnader i MNOK
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Vurdering av ikke-prissatte virkninger
Noen av virkningene av ulik innretning av Sivilforsvaret vil ikke la seg verdsette i kroner siden de er av
kvalitativ karakter. Disse ikke-prissatte virkningene skal hensyntas på lik linje med de prissatte virkningene, og
inngår i den helhetlige vurderingen av alternativene.

Verdsetting av virkninger som inngår i samfunnssikkerhetskjeden
De identifiserte ikke-prissatte virkningene er ventet å påvirke innsatsevnen til Sivilforsvaret. I realiteten inngår
Sivilforsvarets innsats i en lengre årsaks-virkningskjede knyttet til den samlede samfunnssikkerheten og
beredskapen som samfunnet som helhet har. For eksempel vil en styrket innsatsevne hos Sivilforsvaret
potensielt gi en økt innsatsevne hos nødetatene under en hendelse siden Sivilforsvaret kan gjøre oppgaver som
frigjør politi- eller brannressurser til mer spesialiserte oppgaver. En kan si at Sivilforsvaret er en «forcemultiplier». Videre vil den økte innsatsevnen hos både Sivilforsvaret og nødetatene kunne føre til at
konsekvensen av uønskede hendelser, som for eksempel flom eller brann, reduseres og at man derfor oppnår
færre materielle skader eller dødsfall. Færre materielle skader eller dødsfall vil være den effekten samfunnet
som helhet ønsker å oppnå ved å ha både et Sivilforsvar og nødetater som Politiet eller brann- og
redningsvesen.
Når de ikke-prissatte virkningene er verdsatt i denne analysen har vi valgt å stoppe årsaks-virkningskjeden som
oppstår som følge av tiltakene hos Sivilforsvaret og ikke dratt resonnementene videre til virkninger hos de
andre berørte gruppene vist til i kapitel 5.1 (nødetatene og andre myndigheter og samfunnet som helhet).
Årsaken til dette er at dersom vi inkluderte virkninger for både Sivilforsvaret, nød- og beredskapsetatene og
andre myndigheter og samfunnet som helhet ville vi med stor sannsynlighet ha talt og verdsatt virkninger flere
ganger. Vi antar derfor at virkninger for nød- og beredskapsetatene og andre myndigheter og samfunnet som
helhet er implisitt fanget opp i verdsettingen av virkningene hos Sivilforsvaret. Vi mener at å inkludere
verdsetting av virkninger for alle de berørte gruppene ville gitt et misvisende bilde på grunn av problematikken
med dobbelttelling.

Metode for vurdering av ikke-prissatte virkninger
For å kartlegge de ikke-prissatte virkningene benyttes Finansdepartementets pluss-minusmetode som
innebærer at tiltakets ikke-prissatte virkninger vurderes kvalitativt opp mot nullalternativet. Konsekvensen av
virkningen bestemmes av en kombinasjon av betydning og omfang.
Det første steget i pluss-minusmetoden er å gjøre en vurdering av hvilken betydning tiltaket har for samfunnet
som helhet. I stedet for å sette et tallanslag etableres tre kvalitative kategorier for betydning: liten, middels og
stor. Det neste steget innebærer å vurdere omfanget av virkningen – hvilke endringer tiltaket medfører, og i
hvilken grad endringene påvirker objektet. Her benyttes en kvalitativ skala som skiller mellom intet, lite,
middels og stort omfang, samt om omfanget er positivt eller negativt.
Det er den samlede vurderingen av betydning og omfang som avgjør hvordan man vurderer konsekvensen av de
ikke-prissatte virkningene. Den samlede konsekvensen oppgis ved bruk av en nidelt skala, fra meget stor positiv
konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens (----), som vist i tabellen under. I det videre vurderes
omfang, betydning og konsekvens for alle de ikke-prissatte virkningene i henhold til pluss-minus-metoden.
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Tabell 20: Vurderingsskala for å utlede konsekvens av virkningen

Styrket innsatsevne gjennom økt kompetanse - grunnopplæring
Tilfredsstillende grunnopplæring er en viktig forutsetning for et godt Sivilforsvar som kan bistå både i
forebygging og håndtering av hendelser, og bistå med å begrense deres konsekvenser. Dette vil også være viktig
for Sivilforsvaret utvikling over tid. Den samfunnsmessige betydningen av denne virkningen er derfor vurdert
som stor.
En grunnopplæring av 480 tjenestepliktige med tre måneders utdanning av personell og befal vil løfte
Sivilforsvarets kompetanse betydelig. Det gis mulighet til å etablere både bredde og dybde i kompetansen på et
helt annet nivå enn dagens tre ukers grunnopplæring. I tillegg vil kompetansen bli videreutviklet ved at
tjenesten fortsetter i en stående/kasernert beredskap i ytterligere tre måneder.
Ny ordning for grunnopplæringen inngår kun i alternativ 2. Omfanget av endringen i grunnopplæringen for
tjenestepliktige vurderes derfor som stor og positivt for kun alternativ 2. For alternativ 1 og 2 er omfanget
uendret som følge av at det ikke er endringer i grunnopplæringen i disse alternativene.
Konsekvensen av Styrket innsatsevne gjennom økt kompetanse – grunnopplæring for de ulike alternativene er
oppsummert i tabellen under.
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Tabell 21: Konsekvens av Styrket innsatsevne gjennom økt kompetanse - grunnopplæring

Alternativ

Betydning

Omfang

Konsekvens

1

Stor

Intet

0

2

Stor

Stor, positivt

++++

3

Stor

Intet

0

Styrket innsatsevne gjennom økt kompetanse - øvelser
Øvelser av tjenestepliktige og befal er et viktig element for å videreutvikle og opprettholde Sivilforsvarets
innsatsevne. Den samfunnsmessige betydningen av denne virkningen er vurdert som middels.
Gjennom å øke antall øvelsestimer til anbefalt behov i Sivilforsvarsstudien fra 2007, dvs. 40 timer vil antall
timer nesten fordobles. Dette vil styrke de tjenestepliktiges kompetanse betydelig. Ny godtgjøringsordning for
befal planlegges i alle tre alternativene. Omfanget av endringen i kompetansen for tjenestepliktige vurderes
derfor som middels og positivt for alternativ 1 og 2. I alternativ 3 opprettholdes planlagt treningsnivå for FIG,
mens dette halveres for FIG-F. Det vil si at samlet treningsnivå for Sivilforsvaret som helhet er noe lavere i dette
alternativet, og omfanget vurderes derfor som lite, positivt.
Konsekvensen Styrket innsatsevne gjennom økt kompetanse – øvelser for de ulike alternativene er oppsummert
i tabellen under.
Tabell 22: Konsekvens av Styrket innsatsevne gjennom økt kompetanse - øvelser

Alternativ

Betydning

Omfang

Konsekvens

1

Middels

Middels, positivt

++

2

Middels

Middels, positivt

++

3

Middels

Lite, positivt

+

Styrket innsatsevne gjennom endring i sivilforsvarsdistriktstruktur
Dagens distriktsstruktur utgjør det regionale leddet i Sivilforsvaret. Det er distriktene som forvalter de
tjenestepliktige. Distriktenes evne til å administrere det regionale leddet er viktig for videre forløp av
Sivilforsvaret. Den samfunnsmessige betydningen av denne virkningen er vurdert som middels.
Hvor stor endring i forvaltningen av de tjenestepliktige blir, er usikkert. En av fordelene med ny organisering av
Sivilforsvarsdistriktene er at det gis mulighet for distriktene bygges opp organisatorisk på samme måte.
Organisatorisk åpner dette for å opprette fora for kompetanse- og erfaringsdeling på tvers av distrikter, siden
ansvarsområder og roller er like i alle distrikter. Dette vil kunne styrke kompetanseutviklingen i distriktene, og
samtidig tilpasse seg fremtidens behov for kompetanse og forsterkning fra avdelingene i distriktene.
Når det gjelder det økte kontrollspennet som større Sivilforvarsdistrikter gir, er det det usikkert hva dette betyr
for styring og ledelse med. Gode ledere vil i de fleste tilfeller få til en god styring og ledelse av distriktene.
Innenfor statens egne forvaltningsorganer har mange valgt en struktur som innebære færre distrikter eller
regioner enn 10. Hvor mye dårligere lokalkunnskapen blir, er også usikkert. Endringen vil helt sikkert variere
mellom Sivilforvarsdistriktene. Endringen vil være størst på kort sikt, men etter hvert som de nye distriktene
«får gått seg til» vil lokalkunnskapen bygges opp igjen.
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Ny ordning med 10 Sivilforsvarsdistrikter inngår i alternativ 2 og 3. Omfanget av endringen i kompetansen som
følge av 10 Sivilforsvarsdistrikter vurderes derfor som liten og positivt for alternativ 2 og 3, til tross for at økt
kontrollspenn og svekket lokalkunnskap har negativ virkning for oppgaveløsingen i Sivilforsvaret. For alternativ
1 er omfanget uendret som følge av at det ikke er endringer Sivilforsvarsstrukturen i dette alternativet
Konsekvensen Styrket innsatsevne gjennom endring i sivilforsvarsdistriktstruktur for de ulike alternativene er
oppsummert i tabellen under.
Tabell 23: Konsekvens av Styrket innsatsevne gjennom endring i sivilforsvarsdistriktstruktur

Alternativ

Betydning

Omfang

Konsekvens

1

Middels

Intet

0

2

Middels

Lite, positivt

+

3

Middels

Lite, positivt

+

Styrket innsatsevne gjennom kasernering av personell
Betydningen for samfunnet av responstid gjennom å ha kasernert personell er vurdert som middels da dette
kun utgjør en del av Sivilforsvarets samlede innsatsevne.
I tillegg vil Sivilforsvaret bli styrket gjennom økt mobilitet. 120 personer fordelt på 4 lokasjoner, altså 30
personer på hvert sted, vil ha en økt forflytningsevne gjennom både å være tilgjengelig og ha tilgang på relevant
transportmateriell. I tillegg kommer 120 tjenestepliktige forlagt på Starum som også vil kunne bistå i innsatser.
Det er kun i konsept 2 det legges opp til at Sivilforsvaret skal ha kasernert personell. Personellet som er
kasernert vil være samlokalisert med de eksisterende mobile forsterkningsenhetene (MFE). Forskjellen mellom
MFE-ressursene og det kasernerte personellet er at personell som er kasernert er kontinuerlig tilgjengelig for
utrykning ved uønskede hendelser, mens MFE-ressursene har noe lengre responstid. Omfanget av virkningen
av å ha kasernert personell i alternativ 2 er vurdert å være middels, positivt sammenlignet med nullalternativet.
Årsaken er at den kasernerte styrken på 30 personer på de fire kaserneringsstedene kun i begrenset grad
representerer en styrking av Sivilforsvarets beredskap.
Konsekvensen Styrket innsatsevne gjennom kasernering av personell for de ulike alternativene er oppsummert i
tabellen under.
Tabell 24: Konsekvens av Styrket innsatsevne gjennom kasernering av personell

Alternativ

Betydning

Omfang

Konsekvens

1

Middels

Intet

0

2

Middels

Middels, positiv

++

3

Middels

Intet

0

Styrket innsatsevne gjennom fornyelse av materiell
Betydningen for samfunnet av at Sivilforsvaret har oppdatert og fungerende materiell er vurdert å være av
middels betydning. Dette begrunnes med at utstyret Sivilforsvaret er viktig i en del hendelser, men samtidig er
en begrenset del av det det utstyret som utgjør samfunnets samlede beredskap.
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I dagens situasjon er mye av utstyret gammelt og i dårlig stand hvilket leder til at Sivilforsvaret har et
materielletterslep. Reanskaffelser i de tre konseptene er tilnærmet likt og skal dekke inn det materielletterslepet
som finnes i Sivilforsvaret. Omfanget av virkningen av å redusere eller fjerne materielletterslepet er vurdert å
være av middels, positivt omfang sammenlignet med nullalternativet.
Effektene av forskjellene i materiell mellom alternativene er relativt sett likt fordelt. Effektene tas ut i
verdsettingen av andre virkninger. Eksempel på dette er alternativ 2, der kaserneringen er planlagt med nytt
transportutstyr som vil gi økt mobilitet. Denne effekten er imidlertid beskrevet og verdsatt i Styrket innsatsevne
gjennom kasernering av personell.
Konsekvensen Styrket innsatsevne gjennom fornyelse av materiell for de ulike alternativene er oppsummert i
tabellen under.
Tabell 25: Konsekvens av Styrket innsatsevne gjennom fornyelse av materiell

Alternativ

Betydning

Omfang

Konsekvens

1

Middels

Middels, positivt

++

2

Middels

Middels, positivt

++

3

Middels

Middels, positivt

++

Styrket innsatsevne gjennom konsolidering av avdelinger
Betydningen for samfunnet av at Sivilforsvaret har færre, men større avdelinger er vurdert å være middels.
Årsaken til denne vurderingen er at styrkestrukturen er sentral i Sivilforsvaret evne til å håndtere hendelser og
endringer vil kunne påvirke Sivilforsvarets operative evne.
Omfanget av virkningen av konsolideringen i konsept 3 er vurdert å være lite, negativt sammenlignet med
nullalternativet. Dette fordi man vil få en lavere lokal tilstedeværelse, og dermed ha en svekket evne til å
håndtere en rekke av hendelsene på lokalt nivå grunnet bl.a. lengre transporttid og potensielt lavere
lokalkunnskap. For de andre konseptene er det ingen endring sammenlignet med nullalternativet.
Konsekvensen Styrket innsatsevne gjennom konsolidering av avdelinger for de ulike alternativene er
oppsummert i tabellen under.
Tabell 26: Konsekvens av Styrket innsatsevne gjennom konsolidering av avdelinger

Alternativ

Betydning

Omfang

Konsekvens

1

Middels

Intet

0

2

Middels

Intet

0

3

Middels

Lite, negativt

-

Styrket forebyggingskapasitet gjennom økt samvirke
Samvirke mellom Sivilforsvaret og nød- og beredskapsetatene for å forebygge hendelser er vurdert å ha middels
samfunnsmessig betydning. Årsaken er at økt samvirke styrker den samlede evnen til forebygge hendelser,
samtidig som den enkelte aktørs bidrag vil være betydelig også uten løpende samvirke med Sivilforsvarets.
Det antas at økt tilgjengelighet hos Sivilforsvarets personell vil føre til at samvirket mellom Sivilforsvaret, nødog beredskapsetatene og myndigheter på forskjellige nivåer blir bedre. I konsept 1 og 3 vil det ikke være økt

PwC

74

Samfunnsøkonomisk analyse av konsepter for ny innretning av Sivilforsvaret

tilgjengeligheten og dette vurderes derfor å ikke ha noen effekt. I konsept 2 vil kasernert personell være mer
tilgjengelig og dermed kunne samvirke mer med andre nødetater og myndigheter utenom uønskede hendelser.
Dette vil være positivt for samvirke. I konsept 2 er denne virkningens omfang vurdert å være av middels positivt
sammenlignet med nullalternativet.
Konsekvensen Styrket forebyggingskapasitet gjennom økt samvirke for de ulike alternativene er oppsummert i
tabellen under.
Tabell 27: Konsekvens av Styrket forebyggingskapasitet gjennom økt samvirke

Alternativ

Betydning

Omfang

Konsekvens

1

Middels

Intet

0

2

Middels

Middels, positivt

++

3

Middels

Intet

0

Styrket internasjonal innsatsevne gjennom profesjonalisering
Betydningen av den internasjonale bistanden er vurdert å være av middels betydning. Dette begrunnes med at
norsk bistand til internasjonale operasjoner bidrar til å styrke internasjonale relasjoner i forbindelse med
humanitært arbeid. Samtidig vil personell som har vært med på internasjonale oppdrag ha med seg erfaring fra
komplekse oppdrag og kan således nyttiggjøres i oppdrag i Norge.
I dag har ikke Sivilforsvaret en styrkebrønn av tjenestepliktige som kan benyttes i internasjonale operasjoner.
Økt kompetanse vil gi mulighet for å sende personell ut i slike operasjoner etter endt utdannelse, forutsatt at
personellet signerer avtaler om dette.
I alternativ 2, dvs. kasernering, vil det gis ytterligere mulighet til opplæring av personell og samtrening på
områder som kan være relevant for bistand i internasjonale operasjoner. I tillegg til økt kompetanse vil trolig
personell være mer motivert for deltagelse internasjonalt etter å ha gjennomført en slik tjeneste. Virkningen av
dette alternativet er derfor vurdert som middels, positivt. I konseptene 1 og 3 økes treningen til 40 timer per år
for å imøtekomme kvaliteten i innsatser i Norge. I disse alternativene vil det ikke være noen økt mulighet til å
sende ut personell, og omfanget av virkningen vurderes derfor som intet i alternativ 1 og 3.
Konsekvensen Styrket internasjonal innsatsevne gjennom profesjonalisering for de ulike alternativene er
oppsummert i tabellen under.
Tabell 28: Konsekvens av Styrket internasjonal innsatsevne gjennom profesjonalisering

PwC

Alternativ

Betydning

Omfang

Konsekvens

1

Middels

Intet

0

2

Middels

Middels, positiv

++

3

Middels

Intet

0
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7 Samfunnsøkonomisk vurdering
Basert på de prissatte og ikke-prissatte virkningene er det gjort en samfunnsøkonomisk vurdering av de tre
konseptene. I den samfunnsøkonomiske vurderingen rangerer vi konseptene basert på de prissatte og de ikke
prissatte virkninger.

Sammenstilling av prissatte virkninger
De prissatte virkningene omfatter endringer i investeringskostnader, kostnader knyttet drift og vedlikehold og
skattefinansieringskostnader som følge av endringer i offentlig ressursbruk.
Tabellen under sammenstiller resultatene for de prissatte virkningene i denne analysen.
Tabell 29: Neddiskonterte kostnader i MNOK

Kostnadsvirkning
Investering
Drift og vedlikehold
Skattefinansieringskostnad
Sum

Alt. 0

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

131

491

656

581

3 919

4 747

4 823

4 590

0

237

282

232

4 049

5 474

5 761

5 402

Sammenliknet med nullalternativet vil alle alternativene kreve en økning i samfunnets ressurser innenfor sivil
beredskap i Norge. Figuren under viser nettonåverdi, dvs. hvor mye mer ressurser som må brukes for å kunne
realisere de tre alternative konseptene i forhold til nullalternativet. Netto nåverdi av de prissatte virkningene er
derfor negativ for alle alternativene, som vist i figuren nedenfor.

Figur 32: Netto nåverdi i MNOK

Siden netto nåverdi er negativ for alle alternativene betyr det at nullalternativet er det alternativet med lavest
ressursbruk, når man betrakter de prissatte virkningene isolert. Nullalternativet rangeres derfor som nummer
en med tanke på prissatte virkninger. For alternativ 2, Spisset, vil netto nåverdi være -1 353 MNOK
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sammenliknet med nullalternativet. Dette alternativet inkluderer kostnader knyttet til overføring av oppgaver
knyttet til RAD og MRE til andre etater. Alternativ 1, Nødvendig styrking, har kun marginalt lavere kostnader
og rangerer som nummer tre basert på netto nåverdi. Lavest netto nåverdi har alternativ 2, Tilpasset fremtidens
samfunnsbehov.
Tabell 30: Rangering av alternativene basert på netto nåverdi (MNOK)

Nullalt.

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Netto nåverdi

0

-1 425

-1 712

-1 353

Rangering basert på netto nåverdi

1

3

4

2

Sammenstilling av ikke-prissatte virkninger
Hensikten med å sammenstille de ikke-prissatte virkningene av et tiltak er å synliggjøre i hvilken grad disse
samlet sett bidrar positivt eller negativt til alternativets samfunnsøkonomiske lønnsomhet. Selv om
alternativene i denne kostnadsvirkningsanalysen ikke rangeres etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet vil den
kvalitative vurderingen av de ikke-prissatte virkningene påvirke den samlede vurderingen av alternativene, når
prissatte og ikke-prissatte virkninger veies opp mot hverandre.
I tabellen nedenfor er konsekvensen av de ikke-prissatte virkningene sett opp mot nullalternativet, som
beskrevet i kapittel 3, vist for de tre alternativene. De ikke-prissatte virkningene bidrar for alle alternativer
samlet sett positivt sammenlignet med nullalternativet.
Tabell 31: Samlet vurdering av ikke-prissatte virkninger

Virkning

Vurdering av konsekvens
Nullalt.

Alt. 1

Alt. 2

Alt.3

Styrket innsatsevne gjennom økt kompetanse grunnopplæring

0

0

++++

0

Styrket innsatsevne gjennom økt kompetanse øvelser

0

++

++

+

Styrket innsatsevne gjennom endring i
sivilforsvarsdistriktstruktur

0

0

+

+

Styrket innsatsevne gjennom kasernering av
personell

0

0

++

0

Styrket innsatsevne gjennom fornyelse av materiell

0

++

++

++

Styrket innsatsevne gjennom konsolidering av
avdelinger

0

0

0

-

Styrket forebyggingskapasitet gjennom økt
samvirke

0

0

++

0

Styrket internasjonal innsatsevne gjennom
profesjonalisering

0

0

++

0

Rangering av alternativene basert på ikkeprissatte virkninger

4

2

1

3
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Av konseptene gir konsept 2 samlet sett den største positive påvirkningen på samfunnet, og er derfor rangert
som nummer 1 av alternativene hva gjelder ikke-prissatte virkninger. Alternativ 1 og 3 har noe færre positive
ikke-prissatte virkninger, og er rangert som henholdsvis nummer 3 og 2 basert på en isolert vurdering av ikkeprissatte virkninger. Nullalternativet har per definisjon ingen endringer og er rangert som nummer 4.

Samlet samfunnsøkonomisk vurdering
Betrakter man kostnadsvirkningene isolert, ville det være samfunnsøkonomisk fornuftig å velge
nullalternativet, siden alle de andre alternativene har negativ netto nåverdi. I nullalternativet vil imidlertid ikke
de positive ikke-prissatte virkningene knyttet til økt innsatsevne for Sivilforsvaret utløses. Virkningen er særlig
stor i alternativ 2 hvor grunnopplæringen for de tjenestepliktige gjennomføres med tre måneders
grunnopplæring tilsvarende militær førstegangstjeneste. Gjennom økt innsatsevne hos Sivilforsvaret antas det
også at man implisitt oppnår bedre ytelse hos nød- og beredskapsetatene og reduserte skader på materielle
verdier, færre liv som går tapt, reduserte kostnader knyttet til personskader og miljøskader. I den samlede
vurderingen av alternativene er det derfor lagt vekt på hvorvidt de positive ikke-prissatte virkningene oppveier
den negative netto nåverdien til alternativene.
Etter vår vurdering vil de positive ikke-prissatte virkningene i den samfunnsøkonomiske analysen være viktige
for samfunnet å realisere. Dette begrunnes med at de positive virkningene knyttet til innsatsevne og
oppgaveløsing vil styrke Sivilforsvarets evne til å gjøre sitt samfunnsoppdrag. Samlet sett mener vi derfor at
man bør velge alternativ 1, 2 eller 3 fremfor nullalternativet. I tabellen vises de årlige merkostnadene knyttet til
å gjennomføre alternativene.
Tabell 32: Årlige kostnader for alternativene (MNOK)

Kostnadsvirkninger

Alt. 0

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Netto nåverdi

0

-1 425

-1 712

-1 353

Årlig kostnad (annuitet)

-

48

57

45

Av alternativene er det alternativ 2 som utløser flest ikke-prissatte virkninger. Alternativ 2 har imidlertid den
største årlige merkostnaden av alternativene på 57 millioner kroner. Alternativ 1 og 3 har henholdsvis årlige
merkostnader på 48 og 45 millioner kroner. Spørsmålet blir da hvorvidt samfunnet ønsker å bruke 10 eller 12
millioner mer for å oppnå de ikke-prissatte virkningene av alternativ 2 fremfor de ikke-prissatte virkningene i
alternativ 1 eller 3.
Vår vurdering er at de ikke-prissatte virkningene i alternativ 2 gir en så stor positiv effekt at det oppveier at den
årlige merkostnaden er høyere enn i de andre alternativene. Samlet sett vurderes derfor alternativ 2 som det
beste alternativet.
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8 Usikkerhetsvurdering
Virkningene av et tiltak er normalt usikre, og forutsetningene som er lagt til grunn vil også være beheftet med
usikkerhet. Formålet med usikkerhetsvurderingen er å synliggjøre usikkerheten ved tiltaket og beskrive
hvordan de viktigste usikkerhetsfaktorene kan påvirke vurderingen av tiltakets samfunnsøkonomiske
virkninger, samt angi tiltak som kan bidra til å redusere usikkerheten.
Usikkerhetsfaktorene i analysen er i all hovedsak knyttet til nivået på kalkulasjonsrenten, lengden på
analyseperioden, størrelsen på estimerte investerings- og driftskostnader, samt vurderingene av konsekvensen
av de ikke-prissatte virkningene.

Usikkerhet knyttet til sentrale analyseforutsetninger
Sentrale analyseforutsetninger i den samfunnsøkonomiske analysen er kalkulasjonsrenten og analyseperioden
som benyttes i beregningene.

Kalkulasjonsrenten
I analysen er det lagt til grunn en kalkulasjonsrente på fire prosent i henhold til Finansdepartementets
rundskriv 109/2014. Denne kalkulasjonsrenten er risikojustert. Dette betyr at en del av den risikojusterte
kalkulasjonsrenten er en risikofri rente, mens en annen del er et risikopåslag.
For å undersøke virkningene av kalkulasjonsrenten på netto nåverdi av alternativene har vi gjennomført en
følsomhetsanalyse hvor vi har brukt kalkulasjonsrenter på henholdsvis to og seks prosent.

Analyseperiode
Det er i analysen lagt til grunn en analyseperiode på 20 år. Analyseperioden er den perioden nytte- og
kostnadsvirkninger av et tiltak beregnes for. Utgangspunktet for å fastsette analyseperioden er at den er lang
nok til å fange opp alle relevante virkninger av tiltakene, også de som kommer langt frem i tid.
I dette tilfellet hvor kun kostnadsvirkninger prissettes vil en endret analyseperiode kun føre til at mer eller
mindre av de løpende kostnadselementer med unntak av investeringskostnader (som gjøres tidlig i
analyseperioden) tas inn i analysen henholdsvis hvis analyseperioden gjøres lenger eller kortere.
For å undersøke hvordan en kortere analyseperioden slår ut på alternativenes netto nåverdi har vi gjennomført
en følsomhetsanalyse hvor vi bruker en analyseperiode på 10 år. Dette skyldes at det er ca. 10 år siden
Sivilforsvarsstudien i 2007 og Stortingsmelding 22 (2007-2008) som fastsatte Sivilforsvaret slik vi kjenner det i
dag. Blant annet fastsettes Operativ styrke i fredstid til 8 000 tjenestepliktige.

Usikkerhet i anslag på driftskostnader
Det vil også være usikkerhet knyttet til driftskostnader som påløper i fremtiden. Driftskostnadene omfatter
kostnader til Administrative oppgaver, Operative oppgaver, Materiellforvaltning, Rekruttering og kompetanse
og Kasernering, og er i tabellen nedenfor vist for de ulike alternativene.
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Tabell 33: Neddiskonterte driftskostnader i MNOK for alternativene

Alternativ

Alt. 0

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

3 919

4 747

4 823

4 590

663

689

628

628

Operative oppgaver

1 495

1 592

1 883

1 971

Materiellforvaltning

459

459

434

375

1 322

2 007

1 823

1 616

0

0

54

0

Totale driftskostnader
Administrative oppgaver

Rekruttering og kompetanse
Kasernering

Driftskostnadene er beregnet basert på mengder og forventningsrette enhetspriser. For disse kostnadene er det
imidlertid ikke lagt til et usikkerhetstillegg knyttet til estimatusikkerhet og andre usikkerhetsfaktorer slik som
for investeringskostnadene. Usikkerheten er derfor beskrevet nærmere nedenfor.

Administrative oppgaver
Kostnadsestimatene knyttet til administrative oppgaver tar utgangspunkt i dagens kostnader og dermed brukes
implisitt dagens enhetspriser. Det er lite sannsynlighet for at disse enhetsprisene vil endres betydelig på kort og
mellomlang sikt. Konsekvensen knyttet til usikkerhet i disse enhetskostnadene vurderes derfor som liten for
alle alternativer.
Usikkerheten knyttet til mengder omfatter hvor mange årsverk som kan spares inn på grunn av foreslåtte
strukturtiltak. Når det gjelder administrative oppgaver, så er det kun marginale endringer i antall årsverk i
alternativ 1, og det er heller ikke de store endringene i alternativ 2 og 3. I den forbindelse vurderes derfor
konsekvensen av usikkerhet i antall innsparte årsverk til å være marginal for alternativ 1 og liten for alternativ 2
og 3.

Operative oppgaver
Kostnader til operative oppgaver omfatter områdene forsterkning (inkl. internasjonal virksomhet), beskyttelse
og samvirke. Usikkerheten forekommer først og fremst i alternativ 2 og alternativ 3.
I alternativ 2 introduseres stående styrker gjennom kasernering. Kostnaden per døgn for tjenestepliktige i en
slik løsning vil ha usikkerhet, og denne vurderes som høyreskjev. Det vil si at høyere enhetskostnader er mer
sannsynlige enn lavere enhetskostnader. Sannsynligheten for at enhetskostnaden vil øke betydelig, vurderes
som middels. Samtidig vil omfanget være begrenset av antall tjenestepliktige. Konsekvensen av denne
usikkerheten vurderes derfor som liten.
I alternativ 3 overføres MRE og RAD til andre aktører. Endringen i ressursbruken for disse aktørene er usikker.
Blant annet er det usikkert hvordan innretningen av disse tjenestene og dermed ressursbruken blir når andre
aktører overtar. Det er særlig usikkert hvor mange årsverk som vil være nødvendig for de andre aktørene for å
kunne overta disse tjenestene. Vår vurdering er at sannsynligheten for høyere kostnader er større enn
sannsynligheten for lavere kostnader. Konsekvensen av denne usikkerheten vurderes som middels.

Materiellforvaltning
Sivilforsvaret har god oversikt over materiell og utstyr, herunder levetid og behov for vedlikehold og
reanskaffelser. Prisene som benyttes er markedspriser og usikkerheten vil være knyttet til endringer i bruk som

PwC

80

Samfunnsøkonomisk analyse av konsepter for ny innretning av Sivilforsvaret

fører til mer eller mindre slitasje. Sett i lys av at oversikten og kunnskapen er bygget over flere år, samt at
forskjellene er små mellom alternativene, vurderes konsekvensen av denne usikkerheten som relativt liten.

Rekruttering og kompetanse
Den nye godtgjøringsordningen vil påvirke kostnadene i alle tre alternativer. Den nye ordningen vil gjennom
økonomiske insentiver påvirke oppmøte til kurs og øvelser. I alternativene er det lagt opp til at oppmøte vil øke.
Om ikke dette skjer vil kostnadene kunne reduseres. Sannsynligheten vurderes som like stor for at kostnadene
blir høyere enn det som lagt til grunn i beregningene, enn at kostnadene blir lavere.

Kasernering
I alternativ 2 foreslås en ny modell med kasernering på fire lokasjoner. Kostnaden til kasernering inkluderer
leie-, drifts- og vedlikeholdskostnader. Usikkerheten er først og fremst knyttet til estimert arealstørrelse.
Imidlertid er disse kostnadene ikke store sammenlignet med de samlede kostnadene og derfor vil konsekvensen
av denne usikkerheten være liten for alternativ 2.

Usikkerhet i vurderingene av ikke-prissatte virkninger
Vurderingen av virkninger etter pluss-minusmetoden er til dels subjektive, og vil derfor være beheftet med
generell usikkerhet. Med subjektivitet i vurderingene menes at ulike personer kan legge ulikt innhold i
virkningene, samt ha ulike innfallsvinkler i vurderingen av betydning og omfang av en virkning. Denne
usikkerheten vil være lik mellom ulike virkninger gitt at det er den samme gruppen som har verdsatt
virkningene. Usikkerheten knyttet til vurderingene av ikke-prissatte virkninger er nærmere beskrevet i kap. 6.3.
Tabell 34: Kortfattet vurdering av usikkerheten i de ikke-prissatte virkningene

Virkning

Vurdering av usikkerhet

Styrket innsatsevne
gjennom økt kompetanse øvelser

Det er antatt at i vurderingen av denne virkningen at det er en sammenheng
mellom øvingstid for Sivilforsvarets personell og den kompetansen disse
opparbeider seg. Sammenhengen mellom øving og kompetanse er ikke en
kontroversiell sammenheng og usikkerheten knyttet til dette er lav. Det er dog
usikkert i hvilket omfang den økte øvingsvirksomheten vil påvirke personellets
kompetanse. Siden dette tiltaket ligger til grunn i alle alternativer vil denne
usikkerheten ha begrenset påvirkning på den samlede vurderingen av ikkeprissatte virkninger, det er grunn til å anta at det er større sannsynlighet for at
den antatte konsekvensen reduseres enn at den økes.

Styrket innsatsevne
gjennom økt kompetanse grunnopplæring

I alternativ 2 legges det grunn en endret grunnopplæring i Sivilforsvaret. I
likhet med mer øvelser vil også en utvidet grunnopplæring ha en positiv
innvirkning på Sivilforsvaret sitt personell sin kompetanse. Det vil imidlertid
være usikkerhet i hvilket omfang den økte kompetansen slår ut i bedret
operativ evne. Det er beheftet betydelig usikkerhet knyttet til vurderingen av
denne virkningen. Det antas at det er sannsynlig at konsekvensen kan bli
mindre enn det som er lagt til grunn i vurderingen av virkningen.
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Virkning

Vurdering av usikkerhet

Styrket innsatsevne
gjennom endring i
sivilforsvarsdistriktstruktur

I alternativene 2 og 3 vil Sivilforsvarsdistriktene tilpasse seg forventet
regionstruktur på 10 regioner. Som følge av at det blir færre distrikter er det
ventet at man oppnår en bedre oppgaveløsning. Det er imidlertid faktorer som
redusert lokalkjennskap og større ledelsesspenn som trekker i retning av
dårligere oppgaveløsning. Disse utfordringene gjør seg ofte gjeldende i en
overgangsperiode. Det imidlertid usikkert hvor lang denne overgangsperioden
vil være. Denne virkningen er derfor vurdert å være tilknyttet noe usikkerhet.

Styrket innsatsevne
gjennom kasernering av
personell

I alternativ 2 er det lagt til grunn at 120 personer er kasernert og dermed en
gripbar ressurs 24/7 for Sivilforsvaret. Virkningen er imidlertid vurdert som
relativt beskjeden siden det kun er snakk om et begrenset antall personer som
kaserneres. Kaserneringsstedene vil imidlertid være i nærheten av store byer
og ved en stor og uforutsett hendelse i disse byene kan innsatsen til 3o
tjenestepliktige fra Sivilforsvaret bety mye. Vurderingen av konsekvensen av å
ha kasernert personell er dermed beheftet med usikkerhet og konsekvensen
kan være større enn det som er lagt til grunn i vurderingen av virkingen.

Styrket innsatsevne
gjennom fornyelse av
materiell

Mye av Sivilforsvarets materiell er i dag gammelt og i dårlig stand. Det legges
opp til at materielletterslepet dekkes inn i alle alternativer. Størrelsesordenen
av konsekvensen for innsatsevnen av oppdatert materiell er tilknyttet noe
usikkerhet, men siden dette tiltaket ligger til grunn i alle alternativer vil denne
usikkerheten ha begrenset påvirkning på den samlede vurderingen av ikkeprissatte virkninger. Usikkerheten kan imidlertid føre til at virkningen er
større enn vurderingene i kapitel 6.3.

Styrket innsatsevne
gjennom konsolidering av
avdelinger

I alternativ 3 vil man gjennom å flytte oppgaver fra Sivilforsvaret gjøre en
endring av styrkestrukturen, slik at fredsinnsatsgruppene går fra en
avdelingsstørrelse på 24 til 40 tjenestepliktige. Det er antatt at dette ikke vil ha
noen påvirkning på innsatsevnen til Sivilforsvaret i vurderingen av denne
virkningen. Det kan imidlertid være tilfelle at større enheter faktisk gir en
bedre oppgaveløsning gjennom at hver avdeling har flere tjenestepliktige å
spille på. Usikkerheten i den antatt konsekvensen kan føre til at virkningen har
større omfang enn det som er lagt til grunn i vurderingen i kapitel 6.3.

Styrket
forebyggingskapasitet
gjennom økt samvirke

I alternativ 2 legges det til grunn at grunnopplæringen i Sivilforsvaret skal
utvides. Basert på dette er det antatt at Sivilforsvarets personell vil ha en bedre
grunnopplæring også innen samvirke. På denne måten vil det personellet nødog beredskapsetatene møter i oppdrag være bedre trent i samvirke og at
samvirket derfor fungerer bedre. Vurderingen av denne konsekvensen
forutsetter imidlertid at Sivilforsvarets personell blir betydelig bedre i
samvirke i alternativet sammenlignet med det som legges til grunn i
nullalternativet. Det er derfor betydelig usikkerhet i vurderingen av denne
virkningen og konsekvensen kan være lavere enn det som er lagt til grunn i
kap. 6.3.
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Virkning

Styrket internasjonal
innsatsevne gjennom
profesjonalisering

Vurdering av usikkerhet
For at den internasjonale innsatsevnen skal økes er man avhengig av at
tjenestepliktige faktisk ønsker å delta på internasjonale innsatser. Dette valget
vil imidlertid være påvirket av hvordan enkeltmennesket er påvirket av ytre
faktorer som risiko på stedet man eventuelt skal reise til. Det vil være
usikkerhet til om hvor mange som faktisk ønsker å signere kontrakter for å
bistå i internasjonale innsatser. Usikkerheten trekker i retning av at
konsekvensen for alle alternativer kan være lavere enn den som er presentert i
kap. 6.3.

Samlet sett er det mange av de ikke-prissatte virkningene som er beheftet med usikkerhet. Usikkerheten i
vurderingene av de ikke-prissatte virkningene trekker i de fleste tilfeller i retning av at konsekvensen kan være
lavere enn det man har lagt til grunn i vurderingen. Imidlertid vil mange av usikkerhetsmomentene trekke i
samme retning for alle alternativene og vil derfor ikke endre den innbyrdes rangeringen mellom alternativene.
Vi anser derfor vurderingen og påfølgende rangering av alternativene basert på ikke-prissatte virkninger som
relativt robuste.

Følsomhetsanalyse
For å kartlegge hvordan endringer i de usikre faktorene påvirker alternativenes samfunnsøkonomiske rangering
gjennomføres en følsomhetsanalyse av endret kalkulasjonsrente, kortere analyseperiode og endrede
driftskostnader i de ulike alternativene.

Endret kalkulasjonsrente
I tabellen nedenfor vises resultatet av følsomhetsanalysen gjort basert på endret kalkulasjonsrente. I tilfellet
hvor kalkulasjonsrenten reduseres til to prosent blir netto nåverdi mer negativ for alle alternativene. Den
innbyrdes rangeringen mellom alternativene endres imidlertid ikke av at kalkulasjonsrenten reduseres.
I tilfellet hvor kalkulasjonsrenten heves til seks prosent vil dette føre til at netto nåverdi blir mindre negativ for
alle alternativene. Den endrede forutsetningen vil heller ikke i dette tilfellet endre den innbyrdes rangeringen av
alternativene.
Tabell 35: Følsomhetsanalyse av kalkulasjonsrenten

Netto nåverdi i MNOK med ulike kalkulasjonsrenter
Alternativ

Brukt i analysen: 4 %

Følsomhetsanalyse: 2 %

Følsomhetsanalyse: 6 %

1

-1 425

-1 705

-1 208

2

-1 712

-2 030

-1 464

3

-1 353

-1 602

-1 159

I følsomhetsanalysen av endret kalkulasjonsrente ser vi at når renten øker vil forskjellen mellom alternativ 1 og
3 bli mindre, mens den relative forskjellen til alternativ 2 er såpass stor at dette ikke påvirker at alternativ 2 er
rangert som nummer 4. Endrede forutsetninger om kalkulasjonsrente kan derfor endre den innbyrdes
rangeringen mellom alternativ 1 og 3.
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Kortere analyseperiode
I tabellen nedenfor vises resultatet av følsomhetsanalysen gjort med kortere analyseperiode. En kortere
analyseperiode vil føre til at færre av de løpende kostnadselementene tas med i beregningen av netto nåverdi av
kostnadene.
Med en kortere analyseperiode blir netto nåverdi i alle alternativene mindre, men ikke nok til at den innbyrdes
rangeringen endres.
Tabell 36: Følsomhetsanalyse med hensyn til analyseperiode

Netto nåverdi i MNOK med ulik analyseperiode
Alternativ

Brukt i analysen: 20 år

Kortere periode: 10 år

1

-1 425

-896

2

-1 712

-1 134

3

-1 353

-899

På samme måte som i følsomhetsanalysen av endret kalkulasjonsrente vil en kortere analyseperiode gjøre at
netto nåverdi i alternativ 1 blir mindre negativ enn for alternativ 3. Endret analyseperiode vil derfor endre
rangeringen av disse alternativene. Rangeringen av alternativ 2 vil ikke påvirkes av endrede forutsetninger
knyttet til analyseperiode.
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9 Samlet vurdering
I den samlede vurderingen vurderes alternativene basert på de samfunnsøkonomiske kostnadsvirkningene av
de ulike tiltakene, de ikke-prissatte virkningene og usikkerhetsanalysen. Fordelingsvirkninger representerer
kun en omfordeling mellom grupper, og inngår derfor ikke i den samlede vurderingen av alternativene.

Vurdering av prissatte og ikke-prissatte virkninger
Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er alternativ 2 vurdert som det beste alternativet. Dette baseres
hovedsakelig med at dette alternativet utløser flest positive ikke-prissatte virkninger og at disse mer enn
oppveier de økte merkostnadene sammenlignet med alternativ 1 og 3.

Usikkerhet
Grunnet et relativt lavt investeringsvolum, både innen materiell, EBA og omstillingskostnader, vil usikkerheten
ikke isolert sett kunne endre rangeringen mellom alternativene.
Når det gjelder drift- og vedlikeholdskostnader er usikkerheten større. De kostnadsestimatene som er lagt til
grunn for er basert på skjønnsmessige vurderinger av strukturtiltakene. Blant annet er det stor usikkerhet
knyttet til kaserner og bemanningen av disse. Vi mener at usikkerheten er høyreskjev, det er altså mer
sannsynlig at kostnadene blir høyere enn at de blir lavere. I tillegg er det usikkerhet knyttet til kostnadene
knyttet til overføring av RAD og MRE til andre aktører. Denne vurderes også å være høyreskjev.
Usikkerhetsmomentene i de ikke-prissatte virkningene trekker i samme retning for alle alternativene og vil
derfor ikke endre den innbyrdes rangeringen mellom alternativene.
Til tross for at usikkerheten svekker grunnlaget for vår anbefaling vurderes den ikke som så vesentlig at det
påvirker den samlede rangeringen av alternativene.

Vurdering av måloppnåelse
Samfunnsmålet som er lagt til grunn for analysen er: Sivilforsvaret skal være en tidsriktig ressurs med
kapasiteter og evne til forsterkning av nødetatenes og andre myndigheters arbeid ved store og komplekse
hendelser som truer liv, helse, miljø og materielle verdier
Samfunnsmålet er operasjonalisert gjennom 3 effektmål. Basert på vurderingene som er gjort i den
samfunnsøkonomiske analysen har vi gjort en vurdering av hvordan de ulike alternativene bidrar til oppnåelse
av effektmålene. Dette er gjort ved å bruke tre fargekoder. En grønn prikk (●) symboliserer at effektmålet
oppnås, en gul prikk (●) symboliserer at effektmålet delvis oppnås, mens en rød prikk (●) symboliserer at
effektmålet ikke oppnås.
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Tabell 37: Samlet vurdering av måloppnåelse

Effektmål

Vurdering av måloppnåelse
Nullalt.

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

1

Innretning av Sivilforsvaret som er tilpasset endringer i
struktur hos nødetatene og andre myndigheter

●

●

●

●

2

Sivilforsvaret har kapasitet til å forsterke nødetatene og
andre myndigheter ved store og kompliserte hendelser

●

●

●

●

3

Sivilforsvaret har personell med kompetanse til å forsterke
nødetatene og andre myndigheter ved store og kompliserte
hendelser

●

●

●

●

Av tabellen ser vi at alternativ 2 vil være det alternativet som samlet bidrar til størst måloppnåelse. Alternativ 2
og 3 sikrer en innretning som er tilpasset struktur hos nødetatene og andre myndigheter. Alternativ 1 hvor
dagens distriktsstruktur beholdes gir ikke måloppnåelse på effektmål 1. Alternativ 2 gir måloppnåelse på
effektmålene knyttet til kapasitet og kompetanse, mens alternativ 1 og 3 kun gi delvis måloppnåelse på de
samme effektmålene.

Konklusjon
Basert på informasjonen om de prissatte og ikke-prissatte virkningene, usikkerhetsvurderingen og vurderingen
av måloppnåelse er vår konklusjon at alternativ 2 bør legges til grunn for den fremtidige innretningen på
Sivilforsvaret.
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Vedlegg
Nøkkeltall konsepter
Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Distriktstruktur

Dagens struktur

10 distrikter (regionreformen)

10 distrikter (regionreformen)

Ansatte

Dagens struktur

Økning

Reduksjon

FIG

134

134

100 x 40 tj.pliktige (ny struktur)

FIGP

155

115

-

FIGF

-

MFE

6

5

6

FIG støtte

-

5

-

MRE

16

-

-

RAD

134

-

-

KFE (kasernert)

-

4 x 30 tjenestepliktige

-

Utdanningsavd

-

1 x 120 tjenestepliktige (Starum)

-

FIG

Som i dag

Som i dag

100 oppsetningssteder

FIGP

Som i dag

Som i dag, nedjustert antall (115)

-

Avdelinger

93 x 40 tj.pliktige (ny struktur)

Lokalisering

FIGF
MFE

93 oppsetningssteder
Som i dag

FIG støtte

5 distrikt

Som i dag

5 distrikt (de uten MFE)

-

MRE

Som i dag

Avvikles, overføres MFE

-

RAD

Som i dag

Avvikles, overføres FIG

-

KFE (kasernert)

4 MFE distrikt

-

Utdanningsavd

Starum

Tjenestepliktige
Fred

8000

Krise

6700

8000

Inntil 5000

Inntil 5000

3 mnd - rekruttskole, 3 mnd
stående tjeneste/beredskap

3 uker som i dag (revidert
fagplan)

Utdanning
Grunnopplæring FIG

3 uker (som i dag)

Grunnopplæring MRE

10 dager (som i dag)

-

Grunnopplæring RAD

8 dager (som i dag)

-

Grunnopplæring MFE

10 dager (som i dag)

10 dager (som i dag)

Befalsutdanning (lagfører)

10 dager (som i dag)

25% får 1 mnd utd på rekr skole

10 dager (som i dag)

Befalsutdanning (leder)

10 dager (som i dag)

Egne lederkurs (FIG/FIGP og
MFE)

10 dager (som i dag)

PwC
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Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

FIG

40 timer (5 dager)

40 timer (5 dager)

40 timer (5 dager)

FIGP

40 timer (5 dager)

40 timer (5 dager)

20 timer (2,5 dager)

MRE

40 timer (5 dager)

RAD

40 timer (5 dager)

Øving

MFE

80 timer (10 dager)

KFE

Egen øvingsplan

FIG Støtte

40 timer (5 dager)

Alder - tjenestetid
Mannskaper

18-55

18-44

18-44

Befal

18-55

18-55

18-55

Etterslep i OU dekkes

Etterslep i OU dekkes

Etterslep i OU dekkes

15 nye FIG etableres

15 nye FIG etableres

Eksisterende materiell
omfordeles/kvalitetssikres

1 FIG varebil 4x4, 1 minibuss, 1
terreng (ATV/snøscooter)

1 FIG varebil 4x4, 1 minibuss, 1
terreng (ATV/snøscooter)

Ordensmateriell (lys, sperring,
kontor/adm EPS mv)

Ordensmateriell (lys, sperring,
kontor/adm EPS mv)

Nødnett (håndholdte, bilsett) og 1
satelittlf.

Nødnett (håndholdte, bilsett) og 1
satelittlf.

Materiell
FIG

Ryddeutstyr (motorsag,
kappeutstyr, verktøy/redskap)
Mellomstort aggregat 10 Kwa
MFE

Som plan

Som plan, men 1 avdø mindre

Som plan

Tilføres materiell fra MRE, og
styrkes med nytt CBRNEmateriell for påvisning og
deteksjon
FIG-støtte

Benytter materiell på
distriktslager/andre FIG

MRE

Som i dag

Overføres MFE

Overføres
FIG/distriktslager/andre

RAD

Som i dag

Overføres FIG

Overføres
FIG/distriktslager/andre

KFE

Benytter materiell til MFE og
distriktslager
Ekstra minibuss og adm kjøretøy

Distriktslager

Som i dag, etterslep dekkes

Eksisterende matr omfordeles, og
etterslep dekkes

Eksisterende matr omfordeles, og
etterslep dekkes

Økt mobilitet (lett lastebil,
minibuss, terrenggående
enheter)

Økt mobilitet (lett lastebil,
minibuss, terrenggående enheter)

Kraftig lensepumpe

PwC
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Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Bygg og anlegg
Kasernerte avdelinger (KFE)

Sivilforsvarets kurs- og
kompetansesenter

Leie bygg til forlegning,
forpleining, velferd, opplæring i 4
distrikter (500 kvm pr sted)
Oppgradering
mangler

iht

innmeldte

Oppgradering iht innmeldte
mangler

Oppgradering iht innmeldte
mangler

Ekstra tilpassing for 3 mnd
rekruttskole (120 elever)
Distriktskontor

PwC

Oppgradering i ft fysisk sikring,
gradert info, nødstrøm mv

Oppgradering i ft fysisk sikring,
gradert info, nødstrøm mv

Oppgradering i ft fysisk sikring,
gradert info, nødstrøm mv
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