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Instruks for fylkesmannens og Sysselmannen på Svalbards arbeid 
med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering (2015)

I. Formål

II. Anvendelse for Svalbard

III. Virkeområde

IV. Fylkesmannens ansvar for å samordne, holde oversikt over og informere om arbeidet med 

samfunnssikkerhet og beredskap i fylket

V. Fylkesmannens oppgaver som veileder og pådriver

VI. Fylkesmannens oppgaver som tilsynsmyndighet

VII. Fylkesberedskapsråd

VIII. Fylkesmannens ansvar for egenberedskap

IX. Fylkesmannens regionale samordningsansvar ved håndtering av uønskede hendelser

X. Særskilte bestemmelser under væpnet konflikt, krigsfare og lignende forhold

https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2015-06-19-703

https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2015-06-19-703


Virksomhets- og økonomiinstruks 2021
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VØI 5.2.7.21
Statsforvalteren skal gjennom sitt samordningsansvar 
legge til rette for styrket CBRNE-beredskap.

VØI 5.2.7.22
Statsforvalteren skal delta i rådgivningsgruppen for 
samvirkeområdet CE-beredskap

VØI 5.2.7.23
Statsforvalteren er observatør i kriseutvalget for 
atomberedskap



Nasjonal strategi for CBRNe-beredskap
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Samvirkeområdet for kjemikalie- og 
eksplosivberedskap
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Miljørettet helsevern
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Folkehelseloven § 28. Beredskap
Kommunen, fylkeskommunen, statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har 
ansvar for nødvendige beredskapsforberedelser og for tiltak i beredskapssituasjoner, jf. 
helseberedskapsloven § 2-1.

Kommunen plikter å utarbeide en beredskapsplan for sine oppgaver etter denne lovens kapittel 3, 
i samsvar med helseberedskapsloven. Helseberedskapsplanen skal samordnes med kommunens 
øvrige beredskapsplaner.

Forskrift om miljørettet helsevern § 5. Kommunens helseberedskap ved miljøhendelser
Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de faktorer som kan virke inn 
på denne, jf. folkehelseloven § 5. Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse av 
faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på befolkningens helse, og legge det til grunn for 
sin beredskapsplanlegging, jf. helseberedskapsloven § 2-2.

Ved en miljøhendelse eller ved mistanke om utbrudd av sykdom knyttet til helseskadelige 
miljøfaktorer, skal kommunen iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, håndtere og begrense 
negative helsekonsekvenser. Kommunen skal vurdere om den har kapasitet og kompetanse til selv 
å håndtere situasjonen, og innhente bistand fra Folkehelseinstituttet eller annet relevant 
kompetansemiljø der det er behov.
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Atomberedskapsorganisasjonen i Norge
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Atomberedskapsutvalget (ABU) og mandatet
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Fylkesmannen skal etablere det nødvendige regionale forum for koordinering, der
berørte etater deltar, og etablere et planverk for sin funksjon i atomberedskapen.
Fylkesmannen skal medvirke til at de regionale og lokale etater som kommer inn under
Fylkesmannens generelle koordinerings- og samordningsansvar, har etablert
tilfredsstillende planer for atomhendelser som en del av et samordnet planverk og skal
rapportere regelmessig om dette til Statens strålevern som sekretariat for Kriseutvalget.
Fylkesmannen skal sørge for koordinering og bidra til iverksettelse av samordnede
tiltak regionalt og lokalt ved en atomhendelse. Dette gjelder både beskyttelsestiltak og
formidling av informasjon til media og publikum. Tiltakene formidles normalt som
oppdrag fra Kriseutvalget, og Fylkesmannen sørger for nødvendige tilpasninger og
prioriteringer ut i fra regionale forhold. Fylkesmannen rapporterer tilbake til
Kriseutvalget om gjennomføring.
Kriseutvalget bistår Fylkesmannen med nødvendig veiledning i forhold til ovennevnte
oppgaver.
Fylkesmannen skal formidle til Kriseutvalget relevant informasjon fra regionen, som
kan være av betydning for de beslutninger som treffes og tiltak som iverksettes.

Atomberedskap – Sentral og regional organisering. Kgl. res av 23. august 2013



Atomberedskap og redningsaksjoner
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