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Oppdragsbrev til DSB – koordinering av departementer og direktorat overfor 

fylkesmannsembetene  

 

Oppdragsbrev nr.  17/2015 Tillegg nr.   

 

Oppdrag:  Utvide koordineringsrollen til å dekke de 

samfunnsfunksjoner som er tillagt 

fylkesmannsembetene og kommunene 

Frist for gjennomføring:  31.12.2015 

Budsjettkap, post og prosjektnr.:  

 

Bakgrunn for oppdraget 

Flyktningsituasjonen i Europa og Norge er under utvikling og det må påregnes en økt 

ankomst av flyktninger på kort og lang sikt, og mange deler av samfunnet vil bli berørt. 

Prinsippene om ansvar, likhet, nærhet og samvirke ligger fast. I samvirkeprinsippet 

ligger en plikt til å ivareta helheten. Dette innebærer at man må samvirke med andre på 

tvers av sektorgrenser uten at dette flytter på ansvaret. Dette er en situasjon som krever 

at lokale, regionale og nasjonale aktører samarbeider og samordner på en god måte, 

slik at vi i felleskap bidrar til gode løsninger. 

 

Fylkesmannen er sektormyndighet på en rekke viktige områder, samt regional 

samordningsmyndighet for staten overfor kommunene, jf Instruks for fylkesmenn av 

07.08.1981 "Fylkesmannsinstruksen" og "Instruks for fylkesmannens og 

Sysselmannens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap av 19.06.15" 
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(Fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks). Denne rollen er sentral i 

flyktningsituasjonen. Gitt de tverrsektorielle utfordringene i denne situasjonen er det 

behov for styrket samordning mellom stat og Fylkesmann. DSB understøtter JDs 

koordineringsansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, jf Kongelig resolusjon av 

24.06.2005 "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – det generelle 

koordineringsansvaret av tilsyn med aktiviteter, objekter og virksomhet med potensial 

for store ulykker". Koordineringsutfordringene i flyktningsituasjonen berører flere 

samfunnsfunksjoner og sektorer enn det som normalt faller inn under 

samfunnssikkerhet og beredskap. 

 

Oppdraget 

DSB bes om å utvide sin koordineringsrollen til å dekke de samfunnsfunksjoner som er 

tillagt fylkesmannsembetene og kommunene, og som vil bli påvirket av den økte 

ankomsten av flyktninger. I dette må det vektlegges at det opprettes nødvendig dialog 

mellom embetsledelsen og faglige ledere i sentrale etater. Dialogen må innbefatte 

problemstillinger beskrevet fra lokalt nivå, samt samordning av informasjon og oppdrag 

til regionalt og lokalt nivå. Som minimum forventes det at det klargjøres for ukentlige 

koordineringsmøter.  

 

Som del av koordineringsrollen skal DSB påta seg oppgaven med fasilitering av 

møtene, herunder innkalling, agenda, etablering av møteplattform, møteledelse og 

utarbeidelse av referater for utsendelse til møtedeltakerne. Faglig innhold i møtene 

følger av sektoransvaret og endres ikke.  

 

Det påhviler alle aktører et særlig ansvar for å spille inn saker til møtene og selv ta 

kontakt med DSB med ønske om flere møter per uke dersom behovet viser seg å være 

tilstede. 

 

Ved eventuell iverksettelse av nytt møteforum må det vurderes om dette kan erstatte, 

eller videreutvikle, allerede eksisterende møtearenaer hvor formål kan dekkes innenfor 

rammen av samme møte. Det vises også her til eksisterende rapporteringsrutiner (via 

samordningskanal). Det er i denne forbindelse viktig at DSB har dialog med alle 

berørte direktorater om de uktentlige situasjonsrapportene. 

 

Parallelt med oppdrag til DSB, er oppdrag gitt fylkesmannsembetene med vekt på 

viktigheten av embetets oppgave med å koordinere avklaringsbehov mellom 

kommunene og sektormyndigheter. 

 

Finansiering av oppdraget 

Gjennomføring av oppdraget dekkes innenfor eksisterende budsjettrammer. 

 

Med vennlig hilsen 
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Per Olaf Torkildsen (e.f.)     Wenche A. Andberg    

avdelingsdirektør      seniorrådgiver 
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