
Forebygging, forberedelse og respons på katastrofer 
krever samarbeid og koordinering på mange nivåer. 
I tillegg kreves  kompetanse og ekspertise. EUs 
kunnskapsnettverk om sivilbeskyttelse, etablert 
gjennom beslutning nr. 1313/2013/EU, har som mål å 
styrke EUs ordning for sivilbeskyttelse gjennom en bedre 
koordinert kunnskapsutvikling. Nettverket samler aktører 
innen sivilbeskyttelse og katastrofehåndtering for åstyrke 
gjensidig læring og kunnskapsutvikling  for derved å styrke 
EUs samlede evne og kapasitet til å håndtere katastrofer.

Som kunnskapsformidler er kunnskapsnettverket er et 
redskap for å gjøre relevant kunnskap mer tilgjengelig for 
aktørene innen sivilbeskyttelse og katastrofehåndtering, 
og gi dem en arena for læring, samarbeid og forbedring. 

Som tilrettelegger for partnerskap knytter kunnskaps-
nettverket sammen en rekke interessenter som er aktive 
på ulike nivåer, fra lokale til internasjonale, fra statlige til 
ikke-statlige, og fra det politiske til det vitenskapelige og 
operasjonelle. Nettverket vil organisere arrangementer 
både virtuelt og ansikt til ansikt, og vil finansiere felles- og 
tverrsektorielle initiativer.  

Kunnskapsnettverket fungerer også som en innovasjons-
katalysator ved å stimulere forskning og legge til rette for 
innføring og bruk av nye teknologier og prosesser innen 
sivilbeskyttelse og katastrofehåndtering. 

EUS kunnskapsnettverk om sivilbeskyttelse

Ved å utnytte og formidle kunnskap og kompetanse 
fungerer nettverket som en:
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Aktiviteter

Kunnskapsnettverket vil i første omgang fokusere på å implementere kjente og vellykkede løsninger, styrke dem 
og gjøre dem mer inkluderende. På et senere tidspunkt vil det introdusere nye initiativer for ytterligere å støtte EUs 
kunnskapsnettverk om sivilbeskyttelse (Union Civil Protection Mechanism - UCPM) og dets medlems- og deltakerstater.

Kunnskapsnettverkets virksomhet er strukturert etter to pilarer – kapasitetsutvikling og forskning, og suppleres av 
et sett med tverrgående, nettverksomfattende aktiviteter som knytter pilarene sammen, og sikrer sammenheng og 
synergier.

UCPM Opplæringsprogram  
Opplæring der eksperter kan jobbe 
sammen om forebygging, beredskap og 
responsaktiviteter som del av UCPM.

Utveksling av eksperter innen 
sivilbeskyttelse 
Utvekslingsprogram som lar eksperter 
tilbringe tid utenlands for å dele erfaring og 
oppnå nye operasjonelle evner.

UCPM Erfaringsprogram   
Erfaringer og god praksis lært fra 
utplasseringer og andre aktiviteter for å 
styrke effektivitet hos UCPM.

Øvelser innen sivilbeskyttelse   
Øvelser som EU MODEX forbedrer 
beredskapen og styrker samarbeidet mellom 
europeiske sivilbeskyttelsesmyndigheter og 
-team.

Muligheter for tilrettelegging for 
partnerskap 
Finansiering av initiativer for å knytte 
miljøer innen sivilbeskyttelse og 
katastrofehåndtering tettere sammen og 
fostre samarbeid mellom dem.

Vitenskapelig rådgivning og innovasjon  
Tilknytning til vitenskapelige nettverk for å gi 
UCPM spesifikk ekspertise 
og stimulere til forskning og innovasjon.

Tematiske workshops og konferanser 
Læring og nettverksbygging formet rundt 
spesifikke eksisterende eller fremvoksende 
behov og risikosituasjoner.

E-post 
echo-CP-knowledge-network@ec.europa.eu

Plattform 
civil-protection-knowledge-network.europa.eu

Bevisstgjørende aktiviteter  
Initiativer som forbedrer offentlig 
bevissthet om katastroferisiko og 
sivilbeskyttelsesaktiviteter innen 
forebygging, beredskap og respons.

Samfunnskontakt
Jevnlig dialog med medlems- og 
deltakerstater og andre interessenter om 
alle aspekter av kunnskapsnettverket.

#CivProKnowNet

Besøk oss på: https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/

Kontakt.Del.Voks.
EUS kunnskapsnettverk om sivilbeskyttelse


