
TRYGGERE

SAMMEN

Et villere, våtere og varmere vær stiller skjerpede krav til vår 

beredskap. Branner og ulykker minner oss om vår sårbarhet. 

Hvordan forbereder vi oss best mulig? 

«Tryggere sammen»-prosjektet gir informasjon om samfunnets 

risiko- og sårbarhetsbilde – presentert av eksperter og av 

mennesker som har stått i krisehendelser.



1. SAMLING:

TRYGGERE SAMMEN
Hvordan er risiko- og sårbarhetsbildet vårt 
– nasjonalt og lokalt?



Velkommen!
ved lokallagsleder



Kort om kurset

• Hvordan møter vi et stadig mer utfordrende risiko- og 
sårbarhetsbilde?

• Beredskap på gården er bondens ansvar.

• Samfunnsberedskap er et offentlig ansvar!

• Når noe rammer lokalsamfunnet kommer dugnadsånd og vilje til å 
hjelpe naboen fram.

• Bonden er nabo, har ofte utstyr og besitter kompetanse som kan gi 
viktige bidrag.

• Hvordan blir vi til god hjelp?



Dagens opplegg

• Introduksjon: Lokallagsleder

• Film: Tryggere sammen

• Fylkesberedskapssjef: Utfordringer og mål for 
beredskaps-Norge?

• Sivilforsvaret: Sivilforsvarets rolle

• Pause

• Ordfører/kommunalt ansvarlig: Hvordan arbeidet 
lokale myndigheter med beredskap og sårbarhet?

• Spørsmål og diskusjon



Praktisk om kurset

• Tilrettelagt for å kunne avvikles i alle bondelagets 540 
lokallag – med lokale tilpasninger.

• Fire samlinger:
1. Det generelle beredskapsbildet

2. Et eller flere av disse emnene: Flom, uvær, brann, ulykke, 
smitte og atom

3. Hvorfor og hvordan lage en egen beredskapsplan?

4. Samtalekurset «God å snakke med»



Hvordan er risiko- og sårbarhetsbildet –
nasjonalt, lokalt, på gården?

• Sårbarheten øker på gården og i landbruket: på 
jordet, i fjøset og i økonomien.

• Klimaendringer gir hyppigere og kraftigere uvær.

• Nye smitteutfordringer.

• Brann- og ulykkestallene er for høye.

• Beredskapssystematikk viktig på gården.

• God beredskap gir trygghet gjennom redusert 
sårbarhet.



Film om



Oppsummert

• Villere, våtere, varmere

• Ofte er det situasjoner vi ikke har erfaring med

• Brann får ofte enorme konsekvenser

• Voldsomme forandringer skjer hurtig

• «Skulle bare» blir fort en ulykke

• Smittebildet vil bli mer komplisert

• Beredskapssystematikk viktig på gården

• Bonden er en viktig hjelper!



Husk: Gode spørsmål = god beredskap

• «Tryggere sammen»: Samle og dele kunnskap om 
hvordan vi møter dagens risiko- og sårbarhetsbilde

• Ditt bidrag er viktig!

• Så still spørsmål, kom gjerne med eksempel på 
situasjoner eller utfordringer på egen drift

• Husk: Lokale eksempler gjøre generelle spørsmål 
lettere å diskutere



Innspill til debatt

• Det er viktig å spørre: Hva KAN skje?

• Har jeg en plan A og plan B?

• Hva er mitt eget ansvar?

• Hvordan er jeg forberedt?

• Hvordan tar man riktig rolle i en krisesituasjon?



Neste innleder:

Fylkesberedskapssjefen



Neste innleder:

Representant for Sivilforsvaret



Neste innleder:

Ordfører/kommunalt beredskapsansvarlig



Neste samling

• Fordypning i ett eller flere av følgende seks tema:
1. Uvær

2. Flom

3. Brann

4. Ulykke

5. Smitte

6. Atom

• Velg temaer i dag! Hva bør vi velge?

• Velg gjerne flere temaer hvis tiden tillater det

• Prioritér emne(r) med lokal relevans



Takk for 
i dag!



Takk for 
i dag!


