Förtydligande om övningsaktiviteter
Medel kan sökas från anslaget för egeninitierade samverkansövningar med flera aktörer, där temat för
övningen stämmer med dels aktuell inriktning för anslaget, dels aktuell övningsinriktning.
Myndigheterna kan söka medel för följande:










Arbetstid för projekt-/övningsledare och utvärderare för planering, genomförande och
utvärdering.
Arbetstid för expertstöd i planering, genomförande och utvärdering, exempelvis jurist och
kommunikatör.
Eventuella resor med kost och logi för ovanstående i samband med arbetet.
Lokaler för gemensamma övningsplaneringskonferenser.
Lokaler och i undantagsfall utrustning som är nödvändig för genomförande av övningen.
Gemensamma måltider för övande under övningen.
Ersättning till samverkande aktörer som inte är beredskapsmyndigheter, exempelvis frivilliga
förstärkningsresurser/organisationer och näringsliv. Eftersom dessa aktörer inte själva får
söka 2:4-medel för att delta i planering, genomförande och utvärdering av samverkansövning
arrangerad av beredskapsmyndighet så måste sökande beredskapsmyndighet söka medel för
dessa aktörers medverkan (primärt för lokal övningsledare, lokal utvärderare och eventuellt
expertstöd).
Även vissa kostnader för kommuners och regioners deltagande i övningsplanering och
genomförande (lokal övningsledare, experter, etc.) kan beviljas ersättning, så länge de inte
strider mot gällande överenskommelser eller innebär dubbelfinansiering.

Anslaget finansierar inte den egna myndighetens förberedelser för att kunna delta i
samverkansövningen, exempelvis förmågehöjande verksamhet, organisatoriska förändringar eller
dylikt. Anslaget finansierar heller inte arbetstid för övad personal hos beredskapsmyndigheterna,
eftersom det räknas som eget ansvar utifrån ansvarsprincipen. Likaså finansierar anslaget heller inte
egna interna övningar.
Vid komplexa övningar som är gemensamma för ett stort antal myndigheter kan särskild information
om villkor, omfattning m.m. komma att tas fram.
Observera att en rimlighetsbedömning kommer att göras av kostnaderna, vilket kan medföra att de
inte ersätts fullt ut.
Följande kriterier gäller för att beviljas medel:






Att det är en samverkansövning med flera aktörer.
Att samtliga samverkande aktörer är vidtalade och har bekräftat sitt deltagande.
Övningen ska omfatta minst ett område/en aspekt inom gällande övningsinriktning.
Att det finns ett tydligt syfte med övningen.
Att det finns en plan eller inriktning för utvärdering och erfarenhetshantering (dvs hur
resultaten ska tas om hand efter övningen).

