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Ønske om innspill til Totalberedskapskommisjonen       

Formålet med denne henvendelsen er å innhente innspill fra relevante aktører, slik at 

totalberedskapskommisjonen får et tilstrekkelig bredt kunnskapsgrunnlag om status og 

utfordringer innenfor samfunnssikkerhet- og beredskapsfeltet. Det bes om innspill i 

vedlagte spørreskjema som inneholder åpne spørsmål uten svaralternativer. 

 

Bakgrunn 

Totalberedskapskommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. januar 2022 for 

å vurdere og fremme forslag til hvordan samfunnets samlede ressurser kan og bør 

innrettes for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap, og sikre best mulig 

samlet utnyttelse av beredskapsressursene. Kommisjonen skal levere sin utredning i 

form av en NOU til Justis- og beredskapsdepartementet innen 5. juni 2023.  

 

Kommisjonens mandat omfatter hele samfunnssikkerhetsfeltet og hele krisespekteret 

fra fred via sikkerhetspolitiske kriser til krig. Arbeidet med sikkerhet og beredskap 

omfatter blant annet utfordringer knyttet til terror, sammensatte trusler/hybride 

virkemidler, digital sikkerhet, forsyningssikkerhet for kraft, vann og mat, 

arealplanlegging, transportsikkerhet, helseberedskap, migrasjon/ flyktningstrømmer 

og sikkerhetspolitiske kriser.  

 

Mange aktører ivaretar ulike deler av totalberedskapen. Dette omfatter offentlige, 

private og frivillige aktører, så vel som befolkningens egenberedskap. Totalberedskap 

stiller derfor store krav til samordning på tvers av sektorer og forvaltningsnivå, og et 

godt samarbeid med private og frivillige aktører.  
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Om spørreskjemaet  

For å få et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om status og utfordringer innenfor 

beredskapsfeltet trenger kommisjonen innspill fra relevante aktører. Vi ber derfor din 

virksomhet om innspill på spørsmålene i vedlagte spørreskjema.  

 

Vi ønsker at spørsmålene blir besvart så grundig som mulig. Vi ber også om 

muligheten for å komme tilbake med ytterligere spørsmål eller samtaler, dersom det 

skulle være behov for det.  

 

Hvis det er problemstillinger og informasjon som dere ser som relevant, men som ikke 

fremgår av spørreskjemaet, ber vi om at også dette fremgår av deres svarbrev.  

 

Kommisjonen er omfattet av offentleglova, og det kan bli gitt innsyn i besvarelsene. 

Dersom et oversendt innspill inneholder opplysninger som er omfattet av lovfestet 

taushetsplikt, ber vi at det opplyses om dette. 

 

Vi ber om tilbakemelding innen 30. april 2022. Svaret sendes til 

totalberedskapskommisjonen@jd.dep.no eller Justis- og beredskapsdepartementet ved 

Øyvind Ytrestøyl Foldal, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.  

 

Kommisjonen kan behandle sikkerhetsgradert informasjon dersom dere har skriftlig 

og/eller muntlig bakgrunnsinformasjon som er nødvendig for at kommisjonen skal få 

tilstrekkelig innsikt i aktuelle problemstillinger. Eventuell gradert informasjon kan 

sendes til: oyvind.foldal@jd.dep.nb-nett.no 

 

Ta gjerne kontakt med sekretariatet ved Øyvind Ytrestøyl Foldal, hvis noe er uklart: 

totalberedskapskommisjonen@jd.dep.no. Vi viser for øvrig til nettstedet 

https://totalberedskapskommisjonen.no/, hvor det også er anledning til å sende inn 

innspill til kommisjonen.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Harald Sunde                        Øyvind Ytrestøyl Foldal   

Kommisjonsleder                       Sekretariatsleder 

 

Vedlegg:  

- Kommisjonens mandat 

- Spørreskjema  

- Mottakerliste 
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