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RAMMEAVTALE MELLOM DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET 
OG BEREDSKAP OG NORGES LOTTEFORBUND 

 

 

1. Grunnlag 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er en støtte for 

Justisdepartementet i dets tilsyns- og samordningsrolle innen det sivile beredskap. 

Som følge av denne rollen er direktoratet et fag- og tilsynsorgan innen 

samfunnssikkerhet- og beredskapsområdet. Direktoratet utøver myndighet innen 

brann, redning, sivilforsvar og generell beredskap og utgjør det felles fagmiljø innen 

forebygging og beredskap knyttet til hendelser på sentralt, regionalt og lokalt nivå.   

 

Norges Lotteforbund (NLF) er en landsdekkende organisasjon med lokalforeninger 

som er sterkt forankret i lokalmiljøet. Norges Lotteforbund styres av egne lover og 

retningslinjer.  Norges Lotteforbund har som formål å styrke nasjonens forsvarsvilje 

og å kvalifisere kvinner til deltakelse i totalforsvaret så vel i freds- som i krigstid. 

Medlemmer i NLF kan inngå avtale om tjeneste i Forsvaret og Sivilforsvaret. Lotter 

som inngår avtale eller på annet grunnlag utskrives til tjeneste i Sivilforsvaret, følger 

de rettigheter og plikter, inklusiv opplæring og utrustning mv som følger av tjenesten.  

 

2. Avtalens formål 

Å fremme og utvikle et samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap og Norges Lotteforbund. Aktuelle samarbeidsoppgave er: 

• Legge forholdene til rette for gjensidig samarbeid og støtte ved ekstraordinære 

situasjoner som flom, brann, større ulykker m. m og ved krise/ krigssituasjoner 

• Utveksle informasjon om hverandres virksomhet og bygge opp 

beredskapskompetanse med tanke på gjensidig støtte ved ekstraordinære 

situasjoner.. 

• Bistå DSB, fylkesmennene, sivilforsvaret og kommunene i deres arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap. 

 

Denne rammeavtalen åpner for regionale/ lokale avtaler av mer forpliktende karakter. 

Områder som vil kunne egne seg for nærmere samarbeid/bistand kan være: 

- kurs og øvelser 

- innsats ved større hendelser i fred og krig 

- disponering av lotter i sivile beredskapsoppsetninger 
 

Det kan eksempelvis være aktuelt å bruke lotter innenfor markørtjeneste, 

sambandstjeneste, transporttjeneste, teknisk/administrativ tjeneste, 

forpleiningstjeneste, førstehjelp, sosial- og velferdstjeneste. 

 

 

3.  Kurs/ opplæring/ utleie/ informasjon 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges Lotteforbund 

utveksler informasjon om aktuelle kurs. 

• Norges Lotteforbund gis tilbud om deltakelse på relevante kurs og konferanser 

i regi av DSB/fylkesmenn/ sivilforsvaret.  

• DSB/fylkesmenn/ sivilforsvaret gis tilbud om deltakelse på relevante kurs 

arrangert av Norges Lotteforbund. 
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• Utleie av DSB’s lokaliteter skjer på de vilkår som til enhver tid er fastsatt i 

regler for utleie. 

• Det er adgang til lån og leie av sivilforsvarsmateriell i samsvar med gjeldende 

regler.    

• Norges Lotteforbund forplikter seg til å spre aktuell informasjon om 

samfunnssikkerhet og beredskap til sine lokallag. 

 

 

 

4. Uniform/ antrekk  

• Lotter som har inngått avtale eller er utskrevet til tjeneste i Sivilforsvaret skal 

få utdelt og benytte Sivilforsvarets uniform, men kan benytte NLF’s beret. 

NLF’s merke bæres på armbind om venstre overarm. 

• Lotter som på frivillig basis inngår i felles innsats eller øvelser i Sivilforsvaret, 

kan ved behov låne Sivilforsvarets uniform.   

 

 

5. Gyldighet 

Denne avtalen gjelder i 3 år fra iverksettelsesdato, og evalueres deretter. Avtalen er 

gyldig inntil en av partene sier opp med 6 måneders varsel. 

  

 

 

 

Oslo, 1. april 2004 

 

 

 

Direktoratet fr samfunnssikkerhet     Norges Lotteforbund 
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