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MINE ERFARINGER MED SIVILFORSVARET 

Jeg er innrullert som «vanlig menig» i FIG Egersund sin styrke. Jeg ble som de fleste andre i 

styrken innkommandert og har ikke selv søkt meg inn. Likevel var jeg i begynnelsen for-

holdsvis positiv til sivilforsvaret. Å ha en styrke som sivilforsvaret kan være samfunnsnyttig i 

krisesituasjoner både under krig og i fredstider.  

 

Etter å ha vært med i 2 – 3 år har jeg begynt å bli mer og mer oppgitt på sivilforsvarets vegne. 

Noen av mine ankepunkter mot sivilforsvaret har jeg i full fart satt ned på papir nedenfor: 

 

Mangelfull og feilaktig opplæring i forhold til innsats 

• På grunnkurset (grunnopplæringen) ble mye tid brukt på å lære f. eks. organiserings av 

samlingsplass. NÅR kommer vi til å få brukt for denne kunnskapen? Slike ting som 

sivilforsvaret ikke blir satt til å gjøre i virkelighetens verden er det TULL å bruke så 

mye tid på! 

 

• Så langt har jeg vært utkalt til å delta i leteaksjoner samt noe brannslokking (skog-

brann). I stedet for å lære mye vås om samlingsplass burde vi på grunnkurset ha lært 

mer om f. eks. å gå søk (manngard) etter savnede samt psykiske reaksjoner som kan 

oppstå hvis vi finner en sterkt skadet eller omkommet person.  

 

• Finnes det ikke en form for statistikk over hva slags innsats og oppdrag sivilforsvaret 

blir kallet ut til å være med på? Opplæringen burde ha vært lagt opp ut fra hva sivil-

forsvaret i virkeligheten blir satt til å gjøre og ikke ut fra en teorisk plan uten 

forankring i virkeligheten.  

 

Dårlig og mangelfullt utstyr 

• Jeg var blant annet med på leteaksjonen etter den savnede danske gutten i nærheten av 

Kjerag. Den dagen jeg var med på letingen var det surt og kaldt. Det utdelte utstyret 

DUGER IKKE under slike forhold!  

 

• Jeg har blant annet følgene klager på utstyret: 

 

o Skoene er ikke gode å gå på. Å skifte ut mine sko mot et nytt par tror jeg ikke 

vil hjelpe da jeg helt sikkert vil få et like dårlig par i bytte. 

o Skoene lekker vann selv om de er innsmurte med tilstrekkelige mengder 

skokrem. Fjellstøvler i Gortex eller til og med gummistøvler hadde vært mye 

bedre egnet i en slik aksjon som den nevnte. 
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o Klærne er ikke skikkelig vind- og vanntette. Hvis det hadde vært vinter hadde 

vi dessuten ikke hatt tykke nok klær til et slikt oppdrag. 

o Regntøy har jeg blitt lovet lenge. De gangene jeg har etterlyst det på øvelser 

sier representanten fra kretsen at det skal noteres og at utstyret vil bli delt ut 

«neste gang» vi samles. Jeg venter ennå! 

 

Byråkrati og skjemavelde 

• Det er alt for mye «papirstyr» i sivilforsvaret. Vi fyller ut på skjemaer gang på gang.  

 

• Særlig irriterer det meg med skjemaet over utdelt utstyr. Hver gang vi har øvelser får 

vi dette utdelt og hver gang gjør jeg de samme endringene. Neste gang er det like galt 

igjen. Jeg ser ingen vits i å fylle ut og korrigere slike skjemaer da kretsen åpenbart 

ikke klarer å nyttiggjøre seg av de innrapporterte opplysningene. 

 

• Å bruke egen bil i tjeneste prøver jeg å unngå og jeg orker heller ikke å søke om 

utbetaling av penger på alt jeg har krav på da det tar mer tid og ressurser å fylle ut 

skjemaene enn det jeg får tilbake i form av penger.  

 

• En gang i året skal vi sende inn et skjema med navn, nummer, familieopplysninger 

etc. Skjemaet likner visstnok på det som militæret kaller for et krigsmobiliseringskort. 

I forsvaret har de midlertidig forstått at det ikke er nødvendig å fylle ut de samme 

opplysningene på nytt hvert år. Der kan man krysse av for ingen endringer, skrive 

under og sende det i retur. I sivilforsvaret derimot må vi hvert år fylle ut de samme 

opplysningene selv om ingen endringer har funnet sted. DETTE ER HØYST 

UNØDVENDIG BYRÅKRATI! 

 

• Uten at jeg har noen tall til å vise til virker det som om sivilforsvaret er et pengesluk 

pga. dårlig organisering og styring. Hvis det er en sektor som skulle ha fått kutt i 

statsbudsjettene er det sivilforsvaret og også det ordinære forsvaret! En opprydding 

med tanke på å effektivisere og rasjonalisere hadde vært høyst ønsket fra min side. 

 

Dårlig organisering av og dårlig opplegg på øvelser 

• Tid er penger heter det! Når vi kalles inn på øvelser må de fleste av oss ta fri fra arbeid 

og i hvert fall jeg taper økonomisk på å være med på øvelser. Som en «kompensasjon» 

for dette FORVENTER jeg et bra øvelsesopplegg fra sivilforsvarets side. Så langt har 

jeg flere ganger blitt skuffet! Jeg lurer på hvorfor jeg er der og har SKIKKELIG 

DÅRLIG samvittighet for å sløse bort tid på mye av det unyttige sivilforsvaret har å 

«tilby» oss. 

 

• Det må understrekes at befalet fra i sivilforsvaret her lokalt i Eigersund gjør en god 

jobb med å legge forholdene til rette. Det er den dårlige organiseringen fra kretsen og 

de utsendte representantene fra kretsen som irriterer meg! 
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Kretsadministrasjonen 

• Kretsadministrasjonen og de utsendte derifra er et eget kapittel for seg selv. Pga. jeg er 

redd for å bli beskyldt for sjikane og tilsvarende skal jeg unnlate å si hva jeg mener 

om disse tingene. 

 

Dette var et lite hjertesukk fra en vanlig mening i det norske sivilforsvar! 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
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