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Finansiering av forebygging mot naturskade for eksisterende
bebyggelse og infrastruktur
Naturfareforum er et samarbeidsforum for forebyggende arbeid i tilknytning til naturfarer, og ble
etablert i 2016 som en oppfølging av samvirkeområde natur, NIFS-prosjektet og Meld. St. 15 (20112012) Hvordan leve med farene – om flom og skred. Naturfareforum ledes av en styringsgruppe
bestående av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE), Statens vegvesen, Bane NOR, Kartverket, Meteorologisk Institutt,
Landbruksdirektoratet, KS – Kommunesektorens organisasjon, Miljødirektoratet, og en representant fra
Fylkesberedskapssjefene. Det arrangeres årlig et toppledermøte med direktørene for virksomhetene i
styringsgruppen.
Naturfareforums mandat har som to av sine hovedpunkter:


Forumet skal identifisere mangler eller forbedringspotensial knyttet til samfunnets forebygging
og håndtering av naturfare og foreslå tiltak for å møte dette.



Forumet skal ta initiativ til å sette i gang prosjekter, arbeidsgrupper eller lignende på områder
hvor det er særlig sektorovergripende utfordringer.

NVE, DSB og Statens vegvesen har stilt personellressurser til et sekretariat. Naturfareforums prosjekter
etableres basert på konsensus, er åpen for interessenter utenfor styringsgruppen og de deltakende parter
stiller med egne ressurser til disposisjon for samarbeidet.
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Side 2

På Toppledermøtet 2019 var det konsensus om følgende uttalelse: "Topplederne ser at det er et klart
behov for å bruke større ressurser for å forebygge mot naturfare på eksisterende bebyggelse og
infrastruktur. Klimaendringene forsterker dette behovet. Topplederne ønsker derfor å utrede nærmere
finansieringsmåter og insentiver for bedre forebygging av skader fra naturhendelser."
Mandatet for denne utredningen ble vedtatt av Naturfareforums styringsgruppe i mai 2020. Fokuset var
å se på nye eller endrede finansieringsmåter og insentiver til forebyggende tiltak mot naturskade på
eksisterende bebyggelse og infrastruktur. I denne sammenheng vil dette si risikoreduserende tiltak for å
sikre både offentlig og privat, eksisterende bebyggelse og infrastruktur mot naturskade. Konkret kan
dette omfatte blant annet farekartlegging, overvåking og varsling, fysiske sikringstiltak, vedlikehold,
relokalisering og gjenoppbygging etter en hendelse der dette er relevant.
Ett tiltak for å redusere naturskade vil være over tid å øke de statlige bevilgningene til risikoreduserende
tiltak mot naturskade for eksisterende bebyggelse og infrastruktur. En annen mulig vei er å utrede om
det bør etableres et fond for finansiering av forebyggende tiltak mot naturskade/fysisk klimarisiko på
eksisterende bebyggelse og infrastruktur etter modell av det franske Barnierfondet. Fondet kan tilføres
kapital ved å øke premieraten av brannforsikringen som går til naturskade. Detaljer knyttet til et
eventuelt fond, herunder formål, organisering og forvaltning vil måtte utredes nærmere og fastsettes i
egne vedtekter for fondet.
Naturfareforum ber om at dette blir vurdert nærmere i regjeringens og Justis- og
Beredskapsdepartementets arbeid med oppfølgingen av NOU 2019:4 Organisering av norsk
naturskadeforsikring og en eventuell revisjon av forskrift for Norsk Naturskadepool.

Med hilsen

Anne Britt Leifseth
på vegne av styringsgruppa i Naturfareforum
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