
National Operativ Stab (NOST) 

Tilbage til forsiden. 
 

 

Med henblik på at styrke koordinationen mellem forsvar, politi og andre civile myndigheder i tilfælde af større kriser i Danmark 

blev der i 2005 oprettet en National operativ stab (NOST).  

 

NOST varetager som sin hovedopgave koordinationsopgaver i forbindelse med større hændelser, katastrofer og 

sikkerhedsmæssige trusler, herunder terrorhandlinger i Danmark. Det vil sige hændelser, der ikke kan løses decentralt, og hvor 

der opstår et behov for koordinering på centralt plan. 

 

Stabens helt centrale opgave er at skabe og opretholde et overblik over en given situation med henblik på at tilvejebringe et 

relevant beslutningsgrundlag for de sektoransvarlige myndigheder og skabe grundlag for den fornødne koordination og 

prioritering af både opgaveløsning og resurser med henblik på forelæggelse for relevante beslutningstagere. NOST 

videreformidler således også relevante oplysninger m.v. til Kriseberedskabsgruppen i det civile beredskab (læs mere her). 

 

I NOST staben, der som udgangspunkt ledes af Rigspolitiet, indgår repræsentanter for relevante myndigheder på lige fod. 

Staben består af repræsentanter for en fast kreds af myndigheder: Rigspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste, 

Forsvarskommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Beredskabsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Afhængig af situationen og 

efter konkret vurdering kan repræsentanter fra andre myndigheder m.fl. deltage i stabens arbejde. 

Udenrigsministeriet vil skulle inddrages i staben i de tilfælde, hvor en given hændelse kan have konsekvenser for fremmede 

magter, for Danmarks forhold til udlandet, herunder til internationale organisationer. 

 

Sekretariatsfunktionen varetages ligeledes af Rigspolitiet, Nationalt Operations- og Beredskabscenter (NOBC). 

 

 

NOST lå i denne kontorbygning bag politigården i København, Myndighederne har ikke vurderet, at trusselsbilledet påkræver at 

NOST er beskyttet i en bunker eller på anden måde sikrede lokaler. 

 

  

I 2011 flyttede NOST – sammen med dele af Rigspolitiet - til en ny kontorbygning på Ejby Industrivej i Glostrup. 

 

 

 

Poul Holt Pedersen og Karsten Pedersen forfatterne@reganvest.dk. Se ”Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST – 
regeringens og kongehusets atombunker”, www.reganvest.dk og www.facebook.com/reganvest 
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