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Svar på MSB remiss Övningsinriktning 2018-2020 

(MSB 2017-2096) 

Riksgälden har erhållit en remiss från Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap rörande synpunkter på förslaget till beslut på kommande övningsinriktning 
för tvärsektoriella övningar på nationell och regional nivå samt för övningar inom 
EU och internationellt för perioden år 2018-2020.  

Riksgälden ställer sig positiv till övningsinriktningen och då särskilt till att ett ökat 
fokus kommer att läggas på civilt försvar och höjd beredskap.  

Riksgälden bedömer dock att mängden föreslagna aspekter till viss del riskerar att 
splittra övningsinsatserna nationellt. Eventuella synergieffekter som kan uppstå 
om fler aktörer övar samma aspekt riskerar att utebli. En minskning av antalet 
aspekter vore därmed att föredra. Ett alternativ till att minska antalet övningsa-
spekter skulle kunna vara att dela upp eller lägga de olika inriktningarna i någon 
naturlig följd t.ex. år för år. Oavsett upplägg så bör de aspekter som omfattar den 
preciserade inriktningen för arbetet med civilt försvar behållas. 

Riksgälden ställer sig positiv till inriktningen att öva privat-offentlig samverkan. I 
finansiell sektor genomförs sedan länge en sådan samverkan på krisberedskaps-
området bl.a. genom Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan, FSPOS. 
Det är naturligt att utvidga denna samverkan till att omfatta höjd beredskap.  

Riksgälden ser dock att det vid höjd beredskap blir komplicerat med informat-
ionsdelning mellan det privata och det offentliga. Förslagsvis genomförs först en  
juridisk analys för att identifiera möjligheterna för, och begränsningarna i, att dela 
information mellan privat och offentlig verksamhet vid höjd beredskap. Sedan 
bör en genomgång ske av de tekniska förutsättningarna att dela skyddsvärd in-
formation mellan aktörerna. Slutligen rekommenderas att en satsning sker på  
kunskapshöjande åtgärder innan aktörerna inleder övningar av praktiska rutiner.  

I detta ärende har riksgäldsdirektören Hans Lindblad beslutat efter föredragning 
av Christina Goede. 
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Hans Lindblad, beslutande   

  

  Goede, Christina, föredragande 

  

 


