
BarentsWatch har skapt et felles register over alle tilgjengelige beredskapsressurser i Norge.
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DIFIs Digitaliseringskonferanse torsdag 8.
juni: Felles ressursregister gir stor
nytteverdi

BarentsWatch sitt Felles ressursregister handler om å få private, frivillige og
offentlige virksomheter til å samarbeide om redning og beredskap.

I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene har tilgang til
informasjon om tilgjengelige ressurser, hvem som eier dem, posisjon,
kapasitet og tilgjengelighet. BarentsWatch  har i samarbeid med Sopra Steria
utviklet et Felles ressursregister som gir et realistisk bilde over tilgjengelige
ressurser. Driftsstabilitet og informasjonssikkerhet har vært svært viktig i



utviklingen av systemet.

På Digitaliseringskonferansen torsdag var Kystverkets direktør  Kirsti Slotvik
på scenen for å fortelle om hvordan Felles ressursregisteret gir stor
nytteverdi i redningsarbeidet:

- Det er et omfattende og tidkrevende arbeid å vedlikeholde
ressursinformasjon, men målet er at aktører gjennom et sikret system får den
informasjonen de har behov for, sa Slotsvik.

Tidligere eksisterte det ikke noe felles register over beredskapsressurser i
Norge. Hver enkelt operativ etat hadde sin egen liste over ressurser de kunne
bruke når behovet oppsto. Dette medførte at vedlikehold av informasjon var
tidkrevende og innebar en stor risiko for at datakvaliteten ble dårligere med
tid. Gjennom Felles ressursregister vil dette holdes oppdatert for alle etatene
i ett register.

Se denne filmen der Hovedredningssentralene forklarer hvordan Felles
ressursregister fungerer og hjelper dem i redningsarbeidet:

Se video på YouTube her

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering,
innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som
en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største
konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige

https://vimeo.com/220802160
https://vimeo.com/220802160
https://www.youtube.com/watch?v=0-31CvMoStY


virksomheter med deres omstilling.

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har
som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid.

Sopra Steria har 50 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på €
5,1 milliarder i 2022. I Norge sørger 3000 medarbeidere for en årlig
omsetning på over 4 milliarder kroner i 2022. Selskapet har kontorer i Oslo,
Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og
Tromsø.
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