S a m m e ndrag – ov e rsi k t ov e r k ritis k e sa m f u nns f u n k s j on e r o g k apabilit e t e r

STYRINGSEVNE OG SUVERENITET:3
SAMFUNNS
KRITISK
FUNKSJON

KAPABILITET
NAVN

1.1
Konstitusjonelle
organer og
forvaltningen

FUNKSJONSEVNE

ANSVAR OG INVOLVERTE 3

Evne til å opprettholde konstitu
sjonelle funksjoner og virksomhet i
prioriterte deler av forvaltningen

Regjeringen, Stortinget, Høyesterett,
Justis- og beredskapsdepartementet (JD),
Forsvarsdepartementet (FD),
Statsministerens kontor (SMK), Helseog omsorgsdepartementet (HOD),
Utenriksdepartementet (UD), Kommunal og
moderniseringsdepartementet (KMD), øvrige
departementer, Poltidirektoratet (POD),
politiet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST),
Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered
skap (DSB), Nasjonal sikkerhetsmyndighet
(NSM), Helsedirektoratet (Hdir), Statens strå
levern, Forsvaret, Statens kartverk, øvrige
etater, fylkesmennene, kommunene

Evne til å opprettholde nasjonal
beredskap, håndtere kriser og
andre uønskede hendelser

Justis- og beredskapsdepartementet
Øvrige departementer
Direktorater mv.
Forsvaret
Fylkesmenn
Kommunene
Politiet
Sivilforsvaret
Kulturdepartementet
NRK
Frivillige organisasjoner

Evne til å overvåke fremmed
aktivitet med betydning for norsk
suverenitet, samt innhente, bear
beide og analysere informasjon om
aktører som kan utgjøre en trussel
mot norske sikkerhetsinteresser

Forsvarsdepartementet
JD
Forsvaret, herunder Etterretningstjenesten
og andre
PST
NSM

Evne til å forebygge handlinger
initiert av stater, organisasjoner
eller personer, som kan true norsk
sikkerhet

Forsvarsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Øvrige departementer
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Sektormyndigheter og -tilsyn
Virksomheter som omfattes av Lov om fore
byggende sikkerhetstjeneste og tilsvarende
bestemmelser i sektorlovverk.

Evne til å avverge og håndtere epi
soder og sikkerhetspolitiske kriser
og om nødvendig forsvare norsk
territorium

Forsvarsdepartementet
Forsvaret
Forsvarsbygg
Forsvarsmateriell
Forsvarets forskningsinstitutt
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Departementer og myndigheter med ansvar
i Totalforsvaret, herunder blant andre NFD,
HOD, OED, UD, SD

1. Styring og
kriseledelse

1.2.
Beredskap og
kriseledelse

2.1
Overvåking og
etterretning

2. Forsvar

2.2
Forebyggende
sikkerhet

2.3
Militær respons

3

Oversikten over ansvar og involverte (fjerde kolonne i tabellene under) er ikke uttømmende.
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BEFOLKNINGENS SIKKERHET:
SAMFUNNS
KRITISK
FUNKSJON

KAPABILITET
NAVN

ANSVAR OG INVOLVERTE

Evne til å verne mot vilkårlig,
uberettiget eller på annen måte
ulovlig inngripen i den enkeltes
friheter og rettigheter

Justis- og beredskapsdepartementet
Domstolsadministrasjonen
Domstolene
POD
Politiet
PST
Riksadvokaten
Sivilrettsforvaltningen
Datatilsynet

3.2
Kriminalitetsbekjempelse

Evne til å avdekke, avverge og
eventuelt stanse alvorlig kriminell
virksomhet, herunder virksomhet
som kan true Norges eller andre
lands sikkerhet

Justis- og beredskapsdepartementet
POD
Politiet
PST
NSM

3.3
Etterforskning
og iretteføring

Evne til å forfølge alvorlige straff
bare forhold i tråd med gjeldende
regelverk

Justis- og beredskapsdepartementet
Påtalemyndigheten
Politiet
PST
Domstolene

3.4
Ro og orden

Evne til å gripe inn mot atferd som i
alvorlig grad forstyrrer den offentlige
ro og orden, hindrer lovlig virksomhet
eller truer den alminnelige trygg
heten i samfunnet.

Justis- og beredskapsdepartementet
POD
Politiet

3.5
Grensekontroll

Evne til å gjennomføre nødvendig
grensekontroll av personer og varer

Justis- og beredskapsdepartementet
Finansdepartementet
POD
Politiet
Utlendingsdirektoratet
Tolletaten

3.6
Fengsels- og
institusjonssikkerhet

Evne til å opprettholde et for sam
funnet betryggende sikkerhetsnivå
i fengsler, forvaringsanstalter og i
institusjoner som behandler personer
som er dømt til tvungent psykisk
helsevern eller tvungen omsorg.

Justis- og beredskapsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Kriminalomsorgen
Regionale helseforetak
Helseforetak

3.1
Rettssikkerhet

3.
Lov og orden

FUNKSJONSEVNE
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SAMFUNNS
KRITISK
FUNKSJON

KAPABILITET
NAVN

4.1
Helsetjenester

4.
Helse og
omsorg

4.2
Omsorgstjenester

4.3
Folkehelsetiltak

12

FUNKSJONSEVNE

ANSVAR OG INVOLVERTE

Evne til å tilby helsetjenester som er
nødvendige for å unngå død, varig
nedsatt funksjonstilstand, alvorlig
skade eller sterke smerter

Helse- og omsorgsdepartementet
Hdir
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Statens legemiddelverk
Regionale helseforetak
Helseforetak
Norsk helsenett SF
Kommunene
Apotek
Statens helsetilsyn
Statens strålevern
JD
DSB
FD
Forsvaret
Fylkesmennene

Evne til å yte nødvendig omsorg til
syke og hjelpetrengende i hjemmet
og i institusjon

Helse- og omsorgsdepartementet
Hdir
Helseforetak
Kommunene
Statens helsetilsyn
ASD
Arbeids- og velferdsdirektoratet
JD
DSB
Fylkesmennene
Frivillige organisasjoner

Evne til å verne befolkningens liv
og helse med befolkningsrettede
tiltak ved sykdomsutbrudd og andre
hendelser

Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
(LMD)
Hdir
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Statens strålevern
Mattilsynet
Nasjonalt institutt for ernærings- og
sjømatforskning (Nifes),
Vitenskapskomiteen for mattrygghet,
Veterinærinstituttet, Arbeids- og vel
ferdsetaten (NAV)
Arbeidstilsynet
Fylkesmennene
Kommunene
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SAMFUNNS
KRITISK
FUNKSJON

4.
Helse og
omsorg

KAPABILITET
NAVN

FUNKSJONSEVNE

ANSVAR OG INVOLVERTE

Evne til å håndtere atomhendelser og
til å sørge for hurtig iverksettelse av
tiltak for å beskytte liv, helse, miljø og
andre viktige samfunnsinteresser

Helse og omsorgsdepartementet
Hdir
Statens strålevern
Mattilsynet
UD
KLD
LMD
JD
POD
DSB
Sivilforsvaret
Forsvaret
Kystverket
Meteorologisk institutt (MET)

5.1
Redningsberedskap

Evne til øyeblikkelig innsats for å
redde mennesker fra død eller skade
som følge av akutte ulykkes- eller
faresituasjoner

Justis- og beredskapsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedredningssentralene
Politiet
DSB
Sivilforsvaret
Fylkesmennene
Kommunene
Brann- og redningsvesen
Helsedirektoratet
Regionale helseforetak
Helseforetak
Telenor maritim radio
Nødmeldesentraler
Avinor
Forsvaret
Frivillige organisasjoner
Luftambulansetjenesten
Redningshelikoptertjenesten
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
(NSO)
Industrivernpliktige virksomheter

5.2
Brannvern

Evne til avverge materiell skade eller
begrense skadeomfang ved ulykkeseller faresituasjoner

Justis- og beredskapsdepartementet
DSB
Kommunene
Brann- og redningsvesen
Sivilforsvaret

5.3
Sivilforsvar

Evne til å stille nødvendige for
sterkningsressurser til disposisjon for
nød- og beredskapsetatene og andre

Justis- og beredskapsdepartementet
DSB
Sivilforsvaret

4.4
Atomberedskap

5.
Redningstjeneste
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SAMFUNNS
KRITISK
FUNKSJON

5.
Redningstjeneste

6.
IKT-sikkerhet i
sivil sektor

14

KAPABILITET
NAVN

FUNKSJONSEVNE

ANSVAR OG INVOLVERTE

Evne til å forebygge og håndtere
kjemikalie- og eksplosivhendelser
og iverksette tiltak for å beskytte
liv, helse, miljø og andre viktige
samfunnsinteresser

Justis- og beredskapsdepartementet
OED
HOD
SD
ASD
UD
KLD
DSB
Sivilforsvaret
POD
PST
Kripos
Hdir
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Helseforetak
Kystverket
Statens strålevern
Miljødirektoratet
Arbeidstilsynet
Petroleumstilsynet
Forsvarets forskningsinstitutt
Brann- og redningsvesen
Næringslivets sikkerhetsorgansisasjon
Industrivernpliktige virksomheter
Fylkesmennene
Kommunene

6.1
Sikre registre,
arkiver mv.

Evne til å opprettholde tilstrek
kelig tilgjengelighet, integritet og
konfidensialitet i databaser, systemer,
registre og arkiver som er nødven
dige for å ivareta kritiske samfunns
funksjoner og/eller personers og
virksomheters rettigheter

Justis- og beredskapsdepartementet
KMD
NFD
ASD
SD
Andre departementer
NSM
NorSIS
Arkivverket
Nkom
Offentlige systemeiere, for
eksempel Arbeids- og velferds
etaten, Skatteetaten, Kartverket,
Brønnøysundregistrene, Difi
Private systemeiere, for eksempel i
finanssektoren.

6.2
Personvern

Evne til å sikre konfidensialitet
og integritet i registre og arkiver
som inneholder taushetsbelagte
personopplysninger

Kommunal og
moderniserings-departementet
Datatilsynet
Systemeiere

5.4
Kjemikalie- og
eksplosivbered
skap
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SAMFUNNS
KRITISK
FUNKSJON

6.
IKT-sikkerhet i
sivil sektor

KAPABILITET
NAVN

FUNKSJONSEVNE

ANSVAR OG INVOLVERTE

Evne til å avdekke informasjonssikkerhetshendelser, begrense
skade og raskt gjenopprette normal
drift i registre og systemer med
kritisk samfunnsfunksjon og/eller
som inneholder taushetsbelagte
personopplysninger

Justis- og beredskapdepartementet
Forsvardepartementet
NSM
Sektormyndigheter
Cert-funksjoner i sektorene
Systemeiere

7.1
Forurensningsberedskap

Evne til å avverge eller begrense
miljøskade som følge av akutt
forurensing

Samferdselsdepartementet
Klima- og miljødepartementet (KLD)
LMD
ASD
HOD
NFD
OED
Kystverket
Miljødirektoratet
Landbruksdirektoratatet
Veterinærinstituttet
Fiskeridirektoratet
Havforskningsinstituttet
Petroleumstilsynet
Hdir
Kommuner
Interkommunale selskaper
Private virksomheter
DSB
Sivilforsvaret

7.2
Meteorologiske
tjenester

Evne til å opprettholde prioriterte
meteorologiske tjenester

Kunnskapsdepartementet (KD)
MET

7.3
Overvåking
av flom- og
skredfare

Evne til å opprettholde nødvendig
overvåking og varsling av flom- og
skredfare

Olje- og energidepartementet
NVE
MET
Norges geologiske undersøkelser
Norsk Polarinstitutt

6.3
Hendelseshåndtering i
informasjons- og
kommunikasjonssystemer

7.
Natur og miljø
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SAMFUNNETS FUNKSJONALITET:4
SAMFUNNS
KRITISK
FUNKSJON

KAPABILITET
NAVN

FUNKSJONSEVNE

Evne til å sikre befolkningen tilgang
til matvarer slik at tilnærmet normalt
kosthold kan opprettholdes

Nærings- og fiskeridepartementet
LMD
SD
FD
HOD
ASD
Fiskeridirektoratet
Rådet for matvareberedskap
Landbruksdirektoratet
Transportbransjen
Produsenter, importører, grossister,
butikker
Kommunene

Evne til å sikre virksomheter og
privatpersoner tilgang til tilstrekkelig
drivstoff

Nærings- og fiskeridepartementet
OED
ASD
FD
Oljedirektoratet
Ptil
Produsenter, importører, transportører,
bensinstasjoner
Kommunene

9.1
Drikkevannsforsyning

Evne til å levere tilstrekkelig
mengde drikkevann til befolkning
en og virksomheter med kritisk
samfunnsfunksjon

Helse- og omsorgsdepartementet
KLD
LMD
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Miljødirektoratet
Kommunene
Vannverk (oftest kommunale)
Statens strålevern

9.2
Avløpshåndtering

Evne til bortledning og tilstrekkelig
rensing av avløpsvann

Klima- og miljødepartementet
Miljødirektoratet
Kommunene

10.1
Finansmarkedet

Evne til å opprettholde sikker for
midling av kapital mellom aktører
nasjonalt og til og fra utlandet

10.2
Finanstransaksjoner

Evne til gjennomføre betalinger og
andre finansielle transaksjoner på en
sikker måte

10.3
Betalingsmidler

Evne til å opprettholde befolk
ningens tilgang til nødvendige
betalingsmidler

8.1
Matforsyning

8.
Forsyningssikkerhet

8.2
Drivstoffforsyning4

9.
Vann og avløp

10.
Finansielle
tjenester

4

Det er besluttet å overføre ansvaret for drivstofforsyning fra OED til NFD.
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Finansdepartementet
Norges Bank
Finanstilsynet
Finansinstitusjoner
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SAMFUNNS
KRITISK
FUNKSJON

11.
Kraftforsyning

KAPABILITET
NAVN

FUNKSJONSEVNE

ANSVAR OG INVOLVERTE

11.1
Forsyning av
elektrisk energi

Evne til å sikre sluttbrukere tilgang til
tilstrekkelig elektrisk energi

Olje- og energidepartementet
JD
NVE
Statnett SF
Kraft- og nettselskaper
DSB
KD
MET

11.2
Forsyning av
fjernvarme

Evne til å sikre brukere tilgang til
tilstrekkelig fjernvarme der dette er
utbygd.

Olje- og energidepartementet
NVE
Fjernvarmeselskaper

12.1
Ekom-tjenester

Evne til å opprettholde til
gangen til elektroniske
kommunikasjonstjenester

12.
Elektroniske
kommunikasjonsnett og
tjenester
12.2
Sikkerhet i
elektronisk
kommunikasjon

Evne til å opprettholde konfiden
sialitet og integritet i elektronisk
kommunikasjon

Samferdselsdepartementet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
(Nkom)
Infrastruktureiere
Tilbydere
FD
Nødnett:
Justis- og beredskapsdepartementet
DSB
(Direktoratet for nødkommunikasjon til
1.3.2017)
Samferdselsdepartementet
Nkom
Infrastruktureiere
Tilbydere
FD
Nødnett:
Justis- og beredskapsdepartementet
DSB
(Direktoratet for nødkommunikasjon til
1.3.2017)
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SAMFUNNS
KRITISK
FUNKSJON

KAPABILITET
NAVN

13.1
Transportevne

13.
Transport

13.2
Sikre transportsystemer

13.3
Sikker transport

14.
Satellittbaserte
tjenester
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14.1
Satellittjenester

FUNKSJONSEVNE

ANSVAR OG INVOLVERTE

Evne til å opprettholde funksjonalitet
i anlegg og systemer som er nødven
dig for å ivareta samfunnets behov
for transport

Samferdselsdepartementet
Statens vegvesen
Avinor
Jernbaneverket
Kystverket
Havneeiere
Fylkeskommuner
Kommuner
Statsforetak
Private aktører

Evne til å overvåke infrastruktur
og styre trafikk for å opprettholde
akseptabelt sikkerhetsnivå

Samferdselsdepartementet
Statens vegvesen
Avinor
Jernbaneverket
Kystverket
Havneeiere
Luftfartstilsynet
Statens jernbanetilsyn
Kommuner
Statsforetak
Private aktører

Evne til å opprettholde akseptabelt
sikkerhetsnivå ved transport med
potensial for store ulykker

Samferdselsdepartementet
NFD
JD
Statens vegvesen
Luftfartstilsynet
Statens jernbanetilsyn
Kystverket
Sjøfartsdirektoratet
DSB
KD
MET
Transportvirksomheter

Evne til ivareta sikkerheten i leveran
sene av satellittbaserte tjenester til
norsk territorium

Nærings- og fiskeridepartementet SD
KD
FD
JD
Norsk romsenter med
tilknyttede virksomheter
Nkom
Kystverket
MET
NSM
Sysselmannen på Svalbard
Kommersielle aktører
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