
Håndterer vi risiko i

samfunnet bedre nå

enn for ti år siden?

26.10.21Ann Karin Midtgaaard



- Hvilke hendelser har påvirket 

sikkerhetsarbeidet?

- På hvilken måte har de påvirket?

- Har de gjort oss bedre til å 

håndtere risiko?



(U) Intern

DSBs rolle ved 

uønskede hendelser

 Samordning av aktørene   

i krisehåndteringen

– Mellom sektorer og 

forvaltningsnivåer

 Risikoanalyser i forkant

 Evalueringer i etterkant



(U) Intern

Sikring og sikkerhet 

- tilsiktede og utilsiktede hendelser

 Fellestrekk: 

– Hendelseskjeder

– Verdier som skal beskyttes

– Barrierer for å redusere 

sannsynlighet og konsekvenser

– Sårbarhet, usikkerhet, risiko 

 Forskjell: Aktør versus årsak Proaktiv forebygging og reaktiv beredskap



(U) Intern

Noen 

alvorlige 

uønskede 

hendelser 

siden 2011

År Hendelser

2011 Terrorangrep 22. juli

2011 Stormen Dagmar

2014 Lyngbrann i Lærdal, Flatanger og Frøya

2014 Krise i Ukraina og Georgia

2015 Migrantkrisen

2015 Snøskred i Longyearbyen

2018 Skogbranner 

2018 Fregattforlis Helge Ingstad 

2019 Cruiseskiphavari Viking Sky 

2018/  

20/21 

Dataangrep mot FM, Norsk helsenett, 

Østre Toten

2019 Høyre-ekstrem terror (Manshaus)

2020 Gjerdrum-skredet

2020/21 Covid-19



(U) Intern

Noen observerte endringer i sikkerhetsarbeidet siste ti år

Den skarpe 

beredskapen

PLIVO-prosedyren, bevæpning av politiet

Politihelikoptre

Skogbrannhelikoptre, lederstøtte

Samlokalisering av nødetater

Revidert bistandsinstruks fra Forsvaret til politiet

Politiets beredskapssenter

Teknisk Nye sikringstiltak: Integrerte bygningstiltak, skred- og flomsikring, 

nødnett, reservekapasitet batterier basestasjoner, redundans 

Organisatorisk Samvirkeprinsippet

Revitalisering av Totalforsvaret  

Nærpolitireformen, politiets situasjonssenter

FCKS og Cybersikkerhetssenter (NSM) 

Styrket regional og lokal beredskap   

FB, NSM, PST, DSB – styrking av sentrale aktører  

Juridisk Sikkerhetsloven

Strengere våpen- og eksplosivkontroll 

Standardisering Ny NS 5830-serie (sikring av bygg)

Revisjon av NS 5814: Felles for tilsiktede og utilsiktede hendelser 

Sikkerhetskultur Bredere og tettere kriseorganisering 

Erkjennelse av usikkerhet  

Politisk ledelse av kriser



(U) Intern

Noen sammenhenger mellom hendelser 

og endringer/læring 

 22. juli – PLIVO, samvirkeprinsippet

 Dagmar – reservekapasitet nødnett

 Ukraina og Georgia – Totalforsvaret

 Migrantkrisen – kriseforståelse lokalt og sentralt

 Snøskred – arealplanlegging, sikring

 Skogbranner – RescEU

 Fregattforlis – barrierestyring

 Viking Sky – teknisk redundans

 Gjerdrumskredet – ansvar for sikring



(U) Intern

Hva lærer vi av hendelser?



(U) Intern

Sammenheng mellom hendelser og endringer 

 Ingen lineær sammenheng mellom årsak og virkning:         
En hendelse kan utløse en endring som har ligget 
latent i mange år  

– Eks tiltak som følge av 11.09 2001 ble iverksatt etter 
22.07 2011  

 Endringer påvirkes også av trender som 
digitalisering, klimaendringer, globalisering, endringer 
i trusselbildet og maktstrukturer 

 Læring av hendelser før de skjer: risikoanalyser



(U) Intern

Enkeltkrets læring

 Sikringsplan for regjeringskvartalet utarbeidet etter 

11.09.2001 (POD-rapporten, 2004)

– fysiske, tekniske og bygningsmessige tiltak for sikring av 

regjeringsbygningene bl.a. sperrer for kjøretøy, splint- og 

skuddsikre vinduer og bedret fasadeovervåking

 Tiltakene ble iverksatt sommeren 2012



(U) Intern

Dobbeltkrets læring

 Hvorfor tok det åtte år å iverksette tiltakene? 

– Manglende evne til å erkjenne risiko, hemmelighold, 

pulverisering av ansvar for oppfølgingen av tiltak, 

«overdreven respekt for det konstitusjonelle ansvar» 

(22. juli-kommisjonen)

 Hva har vi lært av denne beslutningsprosessen? 



(U) Intern

Fra 22. juli til Covid-19   

Likheter og 

ulikheter i 

håndteringen 

Behandlet rapport En utredning foreløpig 



(U) Intern

Fellestrekk: 

Hendelsene var både utenkelige og tenkelige 

22/7:

 Terrorangrepene var dypt sjokkerende og konsekvensene ufattelige 

 Men terrorangrep var en hendelse vi var forberedt på 

– En bilbombe i regjeringskvartalet og flere koordinerte angrep hadde 

lenge vært tema i trusselvurderinger, sikkerhetsanalyser og øvelser  

 Målet for sekundærangrepet hadde ingen forutsett 

– Det hadde vært skolemassakrer i andre land med en våpendesperado 

som skyter på ungdommer. Var en oppgave som politiet øvde på og 

var forventet å kunne håndtere. 



(U) Intern

Covid-pandemien:

 Myndighetene visste at en pandemi var den  
nasjonale krisen med høyest risiko 

- likevel var de ikke forberedt på Covid-19  
– «Vi var forberedt på pandemi, men ikke denne pandemien»                    

(Erna Solberg 2021)

 Smittevernloven åpner for inngripende tiltak. Likevel 
var det ikke laget scenarioer og planer for dette. 

– Planen var at store deler av befolkningen skulle bli smittet.  

 Samfunnet var derfor ikke forberedt på at smitten 
skulle slås ned og ikke bremses.



(U) Intern

Robusthet og sensitivitet i beredskapen 22/7

 Ville utfallet ha blitt vesentlig annerledes under 

marginalt endrede forutsetninger? 

 Hvor mye av resultatet kan tilskrives tilfeldigheter, 

hell og uhell, og dermed robustheten i samfunnets 

systemer og beslutningene som ble fattet? 

 22/7 viste med all tydelighet hvordan enkeltpersoner 

kan utgjøre en stor forskjell. 

Utfallet var sensitivt for tilfeldigheter



(U) Intern

Robusthet og sensitivitet i beredskapen 2020/21

 Helsekrisen forplanter seg til samfunnskrise 

– Restriktive tiltak ble «uønskede hendelser» med sine 

egne negative konsekvenser 

 Krever dynamisk og «systemisk» kriseledelse            

- ikke bare sektorvise beredskapsplaner 
– «Regjeringen har i beredskapsarbeidet ikke tatt hensyn til hvordan 

risiko i én sektor avhenger av risikoen i andre sektorer» 

– «Et beredskapssystem som er basert på at hver sektor skal vurdere 

egen risiko og sårbarhet, svikter når ingen har tatt ansvar for å 

vurdere summen av konsekvensene for samfunnet som helhet.» KKR

Utfallet var sensitivt for følgehendelser  



(U) Intern

Håndtering av usikkerhet

Ulike typer usikkerhet: 

 22/7 (akutt krise): Usikkerhet om myndighet i operative beslutninger

førte til manglende handling

 Covid-19 (langvarig krise): Usikkerhet som beslutningsgrunnlag for 

strategiske beslutninger førte til handling
– Risikoen ved ikke å gjøre tiltak ble vurdert som høyere enn risikoen ved å gjøre tiltak, 

selv om det var nye tiltak med ukjent effekt

– «Vurderingen vår er at det var riktig å ta en beslutning framfor å vente på mer 
kunnskap» (KKR)

 Utfallet var sensitivt for håndteringen av usikkerhet



(U) Intern

Andre felles erfaringer 

 Helse- og redningsarbeidet lokalt fungerte godt  

 Kommunene og statsforvalterne spilte en sentral rolle

 Regjeringens kommunikasjon med befolkningen var god 

 Politisk kriseledelse

 Langvarige kriser (og traumer) vi må lære å leve med

NB: Gjelder 1. del av 

pandemihåndteringen



(U) Intern

Åpenhet, tillit og solidaritet

 Åpenhet bidro til å skape tillit til myndighetene

 Tillit skaper solidaritet og høy oppslutning om tiltak

«Når friheten har vært truet, har nordmenn gitt alt for 

hverandre. Dette har gitt landet vårt et fortrinn som er 

kraftigere enn noe våpen, og mer verdifullt enn noe 

oljefond: Nemlig at vi stoler på hverandre». 

Erna Solberg 18.03.2020



(U) Intern

Håndterer vi risiko i samfunnet bedre 

nå enn for ti år siden?

 Er vi mer forberedt på den «utenkelige» hendelsen?

 Har vi en mer robust og mindre sensitiv beredskap? 

 Er kommunene bedre rustet til å håndtere hendelser? 

 Er krisehåndteringen mer samordnet og forberedt? 

 Har vi fortsatt stor grad av åpenhet, tillit og solidaritet?


