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Kommunene kan dras i ulike dilemmaer

Forsvaret vs. innbyggernes behov i fred, krise «hybrid 

tilstand» og krig.

Spørsmål er mange og svar er få





Uønskede hendelser (samfunnssikkerhet) vs hybride 

hendelser
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Aktører og kunnskap om ROS, sikkerhet og trusler



Hybridkrig er blitt et slags moteord innen forsvarsdebatten

● Det betyr at konflikten er en blanding av 

konvensjonelle militære operasjoner og 

irregulære virkemidler som cyberangrep, 

sabotasje, terrorisme og såkalt 

påvirkningsoperasjoner

● En av «fordelene» med hybridkrig er at 

det vil være mulig for den angripende 

part å skjule at det er de som står bak.

I mange tilfeller vil det også være tvil 

om det egentlig pågår et angrep



Behov for kunnskap - overgangen fra fred til beredskapstiltak/krig

Grov tidslinje 

Fred/daglig drift Terror Hybride hendelser Erklæring av 

beredskap       Krig

🔺



Trøndelag: Strategisk plassert

• Ørland flystasjon

• Forhåndslagring

• US Marine Corps

• Ørland kommune

• Trondheim kommune

• Stjørdal kommune



Hvorfor en gradert ROS?

• Likt risikobilde/ situasjonsforståelse

• Gi grunnlag til oppdatert planverk



Bakgrunn for vår deltagelse

Det nye sikkerhetspolitiske bildet fører til utfordringer for kommunene i planlegging og i 

en eventuell håndtering av hybride hendelser eller full krig. Dette gjelder både 

kommunens rolle som tjenesteprodusent og som samfunnsutvikler. 

En sentral utfordring i dette er at eksisterende analyser er basert på åpne kilder og er lite 

konkrete i både analyse og anbefalte tiltak. Vurderinger fra Forsvaret, PST og NSM er i 

denne sammenheng graderte og ikke tilgjengelige. 

Dette gjør det vanskelig for kommunene å drive gode prosesser når vi ikke har en reell og 

omforent situasjonsforståelse. Det har hittil heller ikke eksistert arenaer for Forsvaret, 

kommunene og andre aktører for å diskutere de problemstillingene som vil bli tatt opp i 

prosjektet.



Bakgrunn forts..

▪ Trusselbildet for norsk samfunnssikkerhet utfordrer i økende grad skillelinjene mellom 
sivil og militær sektor

▪ Det sammensatte trusselbildet gir opphav til et totalforsvarskonsept som må sikre 
gjensidig støtte og samarbeide mellom forsvaret og det sivile samfunn i hele spekteret fra 
fred og til væpnet konflikt

▪ Forsvarets avhengighet av sivil infrastruktur er stor, og gjør at sivilt 
samfunnssikkerhetsarbeid og militær forsvarsevne henger sammen



Vurdering av tiltak fra “den kalde krigen”

▪ Har virkeligheten fra den kalde krigen og behovet for beskyttelse for sivilbefolkningen og 

støtte til de militære “tatt oss igjen”, og er vi klare ?

▪ Må alle kommuner ha de samme oppdragene og planene?

▪ Kan vi dele kommunene inn i nye begreper, som “kampkommuner” og 

“logistikkommuner” (For å bruke ressursene smart)?



Alle må med!

● Vi ser at dette vil være å berede grunnen for et mye større arbeide, hvor 

«alle må med». Det er mye som tyder på at vi må se over kommunegrenser 

og fordele ressurser på tvers av kommuner for å møte eventuelle trusler. 

● Som eksempel kan man se til «kampkommunen» Ørland, som må sees i et 

fosenperspektiv. Ved en eventuell utflytting fra Ørland, må det selvfølgelig 

finnes mottaksplaner hos «logistikk kommunen»



Avslutning

Takk for oppmerksomheten


