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Til kommunenes postmottak fra SFTL beredskapsseksjon.
Sak Informasjon om Forsvarets rekvisisjonssystem
Statsforvalteren videresender info mottatt fra Forsvaret om Forsvarets rekvisisjonssystem. Informasjonsskrivet ligger
vedlagt.
Nyttig informasjon finnes også på følgende nettside: https://www.forsvaret.no/aktuelt-ogpresse/aktuelt/rekvisisjonsordningen
Kort oppsummert:
Forsvarets Rekvisisjonssystem (FRS) sendte 19. januar ut godkjente forhåndsrekvisisjoner gjennom Altinn. Meldingen som
sendes ut i altinn gir informasjon om hvordan kontakte Forsvaret.
I forbindelse med utsending av forhåndsrekvisisjonene har det vært noen nyhetsoppslag fra Forsvaret angående "tingenes
verneplikt". Det er kun kjøretøy som er rekvirert i denne omgang, men i framtiden kan det forventes at også andre ressurser
vil bli forhåndsrekvirert. Både privatpersoner og virksomheter kan motta forhåndsrekvisisjon.
Rekvisisjonsprosessen til Forsvaret foregår som et årshjul, der det årlig vil komme oppdateringer via Altinn på hva som til
en hver tid er forhåndsrekvirert. Det er normalt ila tredje kvartal at Statsforvalteren gir innspill i prosessen.
Statsforvalterens rolle i prosessen er å bidra til at sammenfallende behov blir avdekket og forsøkt unngått. Statsforvalteren
skal se Totalforsvarsperspektivet. Det vil som eksempel være lite formålstjenlig om kjøretøy til beredskapsformål i
kommunen blir rekvirert av Forsvaret. Samme gjelder for andre bidragsytere i Totalforsvaret.
Ved innføring av nytt digitalt system(FRS) vil det sannsynligvis være noe behov for tilpasning og justeringer. Kommunene
anbefales derfor å holde oversikt over kjøretøy og annet materiell som er nødvendig for egen drift av samfunnskritiske
funksjoner og understøttelse av Grunnleggende Nasjonale Funksjoner (GNF). Kommunen anbefales herunder å holde
oversikt over beredskapskritisk innleie/rammeavtaler, slik at også slike ressurser kan unngås forhåndsrekvirert.
Kommunens oversikt vil være grunnlag for videre dialog med Statsforvalteren, med hensikt å redusere framtidig risiko for
rekvirering av driftskritisk kjøretøy og materiell.
Kontaktperson for oppfølging fra kommunen anmodes om å sende epost til kontaktperson SFTL innen utgangen av mai
2022. Kontaktpersonen vil være innslagspunkt ved behov for avklaringer rundt kjøretøy tilhørende kommunen som er
identifisert av Forsvaret som aktuelle for forhåndsrekvisisjon.
Spørsmål om rekvisisjonsordningen generelt rettes til Forsvaret.
Spørsmål angående sammenfallende behov rettes til kontaktperson hos Statsforvalteren i Trøndelag:
Terje Adsen: tesad@statsforvalteren.no / 92804219
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