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Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er fagdirektorat og 

forvaltningsmyndighet på områdene strålevern, atomsikkerhet, radioaktiv 

forurensning, radioaktivt avfall, ikke-spredning og atomberedskap. Videre i strategien 

vil vi bruke strålevern, atomsikkerhet og atomberedskap for å referere til alle våre 

fagområder. 

DSA har utarbeidet en strategisk handlingsplan for 2018-2020 som angir hvilke resultater 

DSA skal bidra med i perioden. Den strategiske handlingsplanen legger stor vekt på 

bilateralt, nordisk, europeisk og internasjonalt samarbeid. Ved å ha et aktivt 

internasjonalt engasjement drar vi nytte av andre lands kunnskap og erfaring for 

forvaltning i Norge. Samtidig bidrar vi til egen og andres sikkerhet gjennom økt 

atomsikkerhet og strålevern utenfor nasjonale grenser. Denne internasjonale strategien 

gir en mer utfyllende beskrivelse av mål og virkemidler for våre internasjonale aktiviteter 

blitt utarbeidet. Dokumentet er en revidert versjon av den tidligere internasjonale 

strategien for perioden 2014-2017.  DSA skal bistå departementer og andre norske 

myndigheter i internasjonalt arbeid ved behov. Vi skal fremme norske posisjoner 

innenfor DSAs fagområder. DSA vil ha tett kontakt med overordnede politiske 

myndigheter i dette arbeidet.  

Gjennomføringsevnen vil til være avhengig av våre økonomiske rammevilkår. 

Mål 

DSA har tre mål for sitt internasjonale arbeid: 

 Vi skal videreutvikle vår nasjonale forvaltning, vårt regelverk og kompetanse gjennom 

internasjonalt samarbeid for å levere godt strålevern, god atomsikkerhet og god 

atomberedskap.  

 Vi skal bidra til harmonisering og styrking av strålevern, atomsikkerhet og 
atomberedskap internasjonalt. 
 

 Vi skal bidra til gjennomføring av Norges internasjonale forpliktelser for å vise 

viktigheten vi legger i et godt og velfungerende internasjonalt rammeverk for 

strålevern, atomsikkerhet og atomberedskap.  
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Virkemidler 

For å nå målene for vårt internasjonale arbeid, bruker vi følgende virkemidler: 

 Vi skal delta aktivt i og påvirke de viktigste internasjonale fora på våre 
fagområder.  
o Vi vil ha en aktiv rolle i IAEA, blant annet gjennom deltakelse i IAEAs stående 

komiteer som tar videre og ferdigstiller de internasjonale anbefalingene slik at 

de kan anvendes i medlemsstatene. 

 De kommende årene vil vi prioritere følgende aktiviteter i IAEA: 

 Følge opp forventet Norsk plass i styret fra september 2019 

 Delta i “Commission on Safety Standards” 

o I forrige strategiperiode ble vi observatører i UNSCEAR. Vi vil i den 

inneværende perioden ha som mål å bli fullverdig medlem innen 2021.  

o Vi vil følge med på ICRPs arbeid. 

o Vi vil videreføre arbeidet i OSPAR som har stor betydning for våre nasjonale 

målsettinger på miljøområdet. 

o Vi vil styrke deltakelsen i WHO som er en viktig premissleverandør for vår 

myndighetsutøvelse.  

o Vi vil arbeide for økt deltakelse i OECD NEAs styrende organer og fagkomiteer 

 

 Vi skal implementere og bidra til at internasjonalt rammeverk på våre fagområder er 
oppdatert og relevant.  

o Vi vil bidra til oppdaterte og relevante konvensjoner, internasjonale avtaler, 
forpliktelser og anbefalinger. 

o Vi vil bidra til økt internasjonal implementering av konvensjoner, 
internasjonale avtaler forpliktelser og anbefalinger.  

o Vi vil gjennomføre en god nasjonal implementering. 
 

 Vi skal ha kunnskap og kompetanse på våre fagområder, og bidra til ny kompetanse 

internasjonalt. 

o Vi vil sørge for rapportering og deling av nasjonale data til internasjonale 

organisasjoner.  

o DSA vil delta i ulike internasjonale prosjekter, særlig innenfor EU og nordisk 

samarbeid, og med fokus på prosjekter som har siktemål å øke kunnskapen 

innen våre fagområder. 
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 Vi skal ha oversikt over andre lands regelverk og praksis og bidra til 

erfaringsutveksling og harmonisering internasjonalt. 

o Vi vil samarbeide med andre stråleverns- og sikkerhets- og 

beredskapsmyndigheter, herunder spesielt nordisk og europeisk samarbeid. 

o Vi vil delta aktivt i faglige nettverk som bidrar til utvikling og styrking av 

forvaltningen, måletjenester og kommunikasjonsarbeid, blant annet gjennom 

bilaterale avtaler. 

o Vi vil arbeide for økt harmonisering av beredskapssystemer og 

overvåkningsprogrammer internasjonalt.  

 

 Vi skal ha god atomberedskap i tilfelle ulykker eller andre uønskede hendelser både 

innenfor og utenfor Norges grenser. 

o Vi skal til enhver tid ha kunnskap om til trusselbildet internasjonalt og bidra til 

at dette er oppdatert og kjent 

o Vi skal i samarbeid med internasjonale aktører gjennomføre 

konsekvensvurderinger av potensielle ulykker og terrorhandlinger ved 

kjernekraftverk og andre kilder til radioaktiv forurensning i våre nærområder.  

 

 Vi skal samarbeide aktivt med og kunne bistå andre land med å implementere 

internasjonale anbefalinger for å styrke strålevern og atomsikkerhet også utenfor 

våre grenser. 

o Vi vil legge vekt på nærområdene. 

o Av spesiell interesse vil være Norden, Russland, Ukraina, Frankrike, 

Storbritannia, østeuropeiske EU-land, samt øvrige land i den tidligere 

Sovjetunionen.  

o Det vil være aktuelt å engasjere seg i andre geografiske områder avhengig av 

de til enhver tid politiske og faglige prioriteringer.  

 

 

 



Side 5 av 6 

Akronymer 
 
  

ICRP International Commission on Radiological Protection (www.icrp.org) 

IAEA 

NKS 

OECD NEA 

International Atomic Energy Agency (www.iaea.org) 

Nordisk kjernesikkerhetsforskning (www.nks.org) 

Organisation for Economic Co-operation and Development Nuclear Energy 
Agency  (www.oecd-nea.org) 

OSPAR The Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-
East Atlantic (www.ospar.org) 

UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 
(www.unscear.org) 

WHO World Health Organisation (www.who.org) 
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Dokumenter som gir viktige føringer for DSAs arbeid 

Internasjonale konvensjoner og avtaler  
Norge er bundet av en rekke internasjonale konvensjoner og avtaler innen DSAs 
fagområder – atomsikkerhet, strålevern, avfallshåndtering, kildehåndtering, beskyttelse 
av miljø, ikkespredning, beredskap mv. (se oversikt på www.nrpa.no)   

 
Andre dokumenter 
Instruks for Statens strålevern, fra HOD, juli 2017 
Tildelingsbrev fra HoD 
Belastningsfullmakt fra UD. 
Prop. 1S. 
Atomvirksomhet og miljø. Regjeringens handlingsplan 2018 – 2022 
St. meld 11 (2009-2010) Samarbeidet med Russland om atomvirksomhet og miljø i 
nordområdene 
St. meld 27 (2007-2008) Nedrustning og ikke-spredning  
St. meld 30 (2004-2005) Muligheter og utfordringer i nord  
St. meld 34 (1993-1994) Atomvirksomhet og kjemiske våpen i våre nordlige nærområder 
 
DSAs plandokumenter 
Strategisk handlingsplan 2018-2020 
 

 
 
 
Interne systemer 
 
Internrutiner og systemer for DSAs internasjonale arbeid er godkjent av ledermøtet og 

beskrevet i kvalitetssikringssystemet. 

Det er utarbeidet et oversikt over DSAs internasjonale arbeid(Excel-fil). Denne 

oppdateres jevnlig og ligger ute på interndosen. 
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