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KFB har som formål å styrke  
landets beredskap ved å:

Spre opplysning om Norges  
totalforsvar og beredskap.

Arbeide for å styrke det sivile  
samfunns muligheter til å møte  
krisesituasjoner i fred eller krig.

Søke å høyne og samordne  
medlemsorganisasjonenes  
innsats i beredskapssammenheng.

Fremme samarbeidet mellom  
disse organisasjonene og  
beredskapsmyndighetene.

KFB vil arbeide for å gjøre det  
norske samfunnet mer robust  
og mindre sårbart i en krisesituasjon,  
med vekt på kvinneperspektivet.

Høsten står for døren og vi kan glede 
oss til en årstid hvor luften ofte er så 
klar at «En kan se syv prestegjeld!» 

Forsvaret har den senere tid rettet 
blikket mot seg selv og erkjenner at 
det trenger kvinner, ønsker kvinner og 
vil satse på kvinner. Befalskolene og 
krigsskolene har et mål om 25 prosent 
kvinnelige elever.

KFB har lenge ønsket at jentene skulle 
innkalles til sesjon, og det er gledelig at 
Forsvaret har innført sesjonsplikt for 
kvinner. Det er trolig grunnen til at 1500 
jenter sannsynligvis vil møte til første-
gangstjeneste i de kommende månede-

ne. Dette er 5 ganger flere enn normalt.
Samtidig ser vi at Forsvaret sliter med  
å holde på jentene. Dagens ungdom 
har mange valgmuligheter når det 
gjelder utdanning. Spesielt de flin-
keste jentene er attraktive. Forsvaret 
må derfor legge seg i selen for å over-
bevise jentene om at den utdanning 
Forsvaret kan tilby er et unikt tilbud til 
fremtidige ledere. I motsatt fall kan 
målsetningen om en større kvinnean-
del ende opp som ønsketenkning.

Vi må håpe på det beste for kvinnene 
og for Forsvaret og også ta oss tid til å 
nyte høstens gavmilde og fargerike 
natur!  

kvinner i forsvaret

I de alvorlige krigshandlingene mellom 
Georgia og Russland anklaget partene 
hverandre gjensidig for ondsinnede 
dataangrep. Myndighetene i Georgia 
hevdet at russiske hackere med til-
knytning til Moskva satte landets of-
fisielle nettsteder ut av spill i lange 
perioder, angivelig for å redusere mu-
lighetene for å informere befolkningen. 
Og da nettsidene til nyhetskanalen 
Russia Today falt ut, mente russiske 
dataeksperter at de kunne spore an-
grepet til en IP-adresse i Georgias ho-
vedstad, Tbilisi.

Begrepet «krig» har fått en ny dimen-
sjon. For å skape kaos og frykt og sette 
et lands viktige samfunnsinstitusjoner 
ut av spill, er virkemidlene ikke lenger 
bomber og granater alene. Det eksis-
terer ingen digitale grenser mellom 
land og kontinenter. Verden er blitt 
sårbar og lett å få i ubalanse. Et velor-

ganisert hackerangrep mot de store 
børsene kan eksempelvis medføre 
uante konsekvenser. I Lenins berømte 
utsagn om at «De rette ord er mer verdt 
enn hundre regimenter» kan vi nå er-
statte begrepet «ord» med «hackere».

Som enkeltindivider er også du og jeg 
ofre i datakrigen. I vår digitale hverdag 
der regninger skal betales over nettet, 
der minibanken er en selvfølge og der 
fly og tog skal bringe oss trygt frem er 
vi avhengige av datateknikken.

Problemet må tas alvorlig. Våre politi-
kere må sørge for at de nødvendige 
midler stilles til disposisjon for de som 
er satt til å beskytte våre samfunnskri-
tiske arenaer. Datakrig er ikke noe som 
bare raser i fjerntliggende land.

Den er grenseløs og vi er alle en del av 
den.

datakrigens ofre
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redaktør jan erik thoresen

leder gretha thuen
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aktuell: 
Ann-Christin Gjerlaug 
purser i SAS Norge

– Tilfeldighet er  
et fremmedord

Vi flyr mer enn noen gang og vil gjerne 
gjøre det så billig som mulig. Men det 
er ikke bare prisen i seg selv som utgjør 
forskjellen på flyselskapene. Noen tar 
sikkerheten mer på alvor enn andre.
Ann-Christin Gjerlaug er purser i SAS 

Norge. Hun er utdannet sykepleier og 
engasjert i de pårørendes ve og vel når 
spesielle kriser og hendelser måtte 
oppstå. – Vi har en omfattende bered-
skap og øver regelmessig på ulike scena-
rier, sier hun.

et SAS-fly er kapret på Værnes 
i Trondheim. Det er full utryk-
ning med politi, brannvesen 

og legevakt. Klokken er 13.00. Ka-
binsjef Ann-Christin Gjerlaug er ikke 
i tjeneste denne dagen, men befinner 
seg hjemme i Våler. Det kommer en 
viktig melding på mobiltelefonen. 
Hun springer bort til sin PC og logger 
seg inn med sitt eget passord på ERIS 
(Emergency Response Information 
System) hos sin arbeidsgiver SAS 
Norge. Som medlem av FAST (Family 
Assistance Support Team) får hun nå 
vite hva som har skjedd og hvor hun 
skal møte. Straks må hun oppgi når 
hun kan innfinne seg der, i dette 
tilfellet Åråsen på Lillestrøm. Hun 
kaster seg i bilen og kjører av sted. 
Vel fremme får hun en rask oppda-
tering om situasjonen på Værnes. 
Pårørendesenteret er nå etablert og 
teamet er klare til å ta imot men-
nesker som har slektninger og ven-
ner om bord i det kaprede flyet.

fullskala øvelser
Denne gang var det bare en øvelse, 
men markører fra dramalinjen på 
Lillestrøm videregående sørget for at 
situasjonen ved pårørendesenteret 
var minst like realistisk som den 
rundt kapringen på Værnes.

– Denne fullskala øvelsen er en i 
rekken av mange. Bombetrussel, 
kapring, terroranslag og ulykker er 
hendelser som et flyselskap vil 
kunne oppleve. I SAS Norge har vi 
tatt konsekvensen av det ansvar et 
flyselskap har overfor passasjerer og 
deres pårørende når en krise måtte 
inntreffe. Selskapet har en grunnleg-
gende sikkerhetsfilosofi der ingen-
ting er overlatt til tilfeldighetene. 
Det dreier seg om mennesker som 
må møtes med respekt og medmen-
neskelighet. Et godt omdømme vil 
raskt kunne bli ødelagt om vi ikke 
sørget for å investere de midler for å 
kunne møte uønskede hendelser på 
en tjenlig måte. Både passasjerer, 

deres pårørende og samfunnet for 
øvrig forventer det, sier Ann-Christin 
Gjerlaug.

Hun forteller at hun alltid har 
vært engasjert i andre menneskers 
ve og vel og at hun utdannet seg til 
sykepleier før hun ble purser i SAS 
Norge i 2006. I selskapet har hun 
vært helt siden 1986, først i Stock-
holm og senere med utgangspunkt i 
Oslo lufthavn Gardermoen.

– Egentlig hadde jeg tenkt å be-
gynne i helsevesenet etter endt ut-
danning, men jeg var nok bitt av fly-
basillen. På den annen side har 
kombinasjonen sykepleier og purser 
vist seg nyttig ved flere anledninger 
om bord. Jeg søkte om å bli medlem 
av FAST for å kunne bistå pårørende 
om behovet skulle oppstå.
Komiteen konsentrerer seg om å 
ivareta mennesker som brått og 
uventet kommer i en krisesituasjon 
og trenger både psykisk førstehjelp 
så vel som å dekke fysiske behov. »

av jan erik thoresen
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Under den siste øvelsen spilte elev-
ene ved dramalinjen så godt at vi 
virkelig fikk øvd på hvor krevende 
det er å møte de pårørendes frustra-
sjoner. Selv måtte jeg ta hånd om ei 
jente som var i sjokk. Hun spilte sin 
rolle i samfulle tre timer på en fullt 
ut realistisk måte. Oppgavene på et 
pårørendesenter er mange. Foruten 
å være medmenneske må vi sørge 
for mat og drikke og se etter om 
noen har spesielle behov. Og så er 
det viktig å skjerme de pårørende 
for presse og nysgjerrige utenforstå-
ende. Fra første stund er flyplass-
presten til stede og etter kort tid 
kommer fagpersoner fra helsevese-
net inn på arenaen, forteller hun.

omfaTTende opplæring
Sikkerhet er en hovedprioritering i 
SAS Norge der prosedyrer, kommu-
nikasjon, opplæring og daglig tre-
ning står på dagsorden. I etterkant 
av en eventuell krise følger selskapet 
opp i inntil ett år med forsikrings-
spørsmål, seremonier, praktisk hjelp 
og psykologbistand.

– Som aktiv i FAST har jeg måttet 
gjennomgå et omfattende grunnkurs 
som bl.a. omfatter kurs i ERIS, første-
hjelp og psykisk førstehjelp. Dette 
følges opp gjennom et årlig seminar 
der bl.a. sikkerhetssjefene i de store 

aktuell: Ann-Christin Gjerlaug

europeiske selskapene foredrar. I til-
legg kommer så ulike typer øvelser. 
Alle kabinansatte må gjennomgå 
førstehjelpskurs, som for øvrig er 
innbakt i selve grunnkurset. Første-
hjelpskurset gjentas årlig. Alle SAS-

fly har nå hjertestarter om bord. 
Nylig reddet vi livet på en mann som 
falt om på brua på vei til flyet, fortel-
ler Ann-Christin Gjerlaug.

sTore forskjeller  
mellom selskapene
Alle medlemmer av IATA (Internatio-
nal Air Transport Association) må ha 
en beredskapsorganisasjon. Men 
lavprisselskapene er ikke medlem 
der. Det er grunn til å tro at bered-
skapen er nokså ulik mellom IATA-
medlemmene og de øvrige. Riktignok 
kommer bestemmelsene om sivil 
luftfart i Norge inn i bildet, men det 
kan likevel være behov for et klarere 
regelverk. Her bør Luftfartsverket 
komme sterkere inn i bildet. Og sett 
i samfunnsperspektiv kunne det vært 

en fordel med en samordning av den 
samlede kriseberedskapen.

Ann-Christin Gjerlaug forteller at 
SAS Norge er med i noe som kalles Star 
Allience. Det er et samarbeidsorgan for 
over tyve flyselskaper, som alle har 

sine egne beredskapsplaner forankret 
i hurtig operative enheter. Disse sel-
skapene kan raskt tre i verk på vegne 
av hverandre. Skulle det eksempelvis 
skje noe med et SAS fly i Hamburg, vil 
Lufthansa kunne trå til. Og motsatt – 
skulle noe inntreffe med et fly fra 
Lufthansa på Sola eller Flesland, vil 
SAS Norges apparat tre i funksjon.

– Dette med sikkerhet er ikke noe 
vi uten videre bretter ut i sin helhet 
for alle passasjerer som flyr med oss. 
Men det kunne være fint om passa-
sjerene selv begynte både å tenke og 
spørre litt. Det er nemlig gode grun-
ner til at enkelte selskaper gjennom-
gående har litt høyere priser enn 
enkelte andre, avslutter Ann-Chris-
tin Gjerlaug.

«Alle SAS fly har nå hjertestarter om bord.  
Nylig reddet det livet til en mann som falt om  

på vei inn i flyet.»
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enhetlig innsats
ledelse
innen 1. desember i år skal en 
bredt sammensatt arbeids-
gruppe fremlegge et prosjekt 
rundt enhetlig innsats for 
brann vesenet og sivilforsva-
ret (eis).

Målet er å få på plass et verktøy 
som skal møte morgendagens 
krav til kommando og kontroll, 
samhandlingsmøter i nødnett, 
profesjonalitet, kvalitet, forutsig-
barhet, helse, miljø og sikkerhet 
samt presse- og mediehåndte-
ring. Arbeidet tar utgangspunkt i 
tre prøveprosjekter som har 
vært gjennomført i Buskerud, 
Telemark og Hedmark og bygger 
på de prinsipper som ligger til 
grunn for den norske rednings-
tjenesten. Det er et mål at EIS 
skal kunne benyttes ved alle 
typer hendelser og at det skal 
forankres i regelverket.

Justisdepartementes  
samordningsrolle styrkes
Ny Stortingsmelding om samfunnssikkerhet vil lov-
feste kommunal beredskapsplikt, modernisere Sivil-
forsvaret og styrke de friville redningstjenester.

Hvert departement skal fortsatt ha ansvar for beredskapsplanlegging og 
iverksettelse av beredskapstiltak innen egen sektor. Tilsynet med fagdepar-
tementene skal styrkes.

– Ingen sektor kan alene forebygge eller håndtere alle utfordringer rundt 
samfunnets sikkerhet. Samarbeid og samvirke på tvers av sektorer er helt 
nødvendig, sier justisminister Knut Storberget.

Justisdepartementets samordningsrolle skal samtidig styrkes og tydelig-
gjøres gjennom regelmessige møter mellom justisministeren og underlagte 
etater, egen sikkerhetskoordinator i Justisdepartementet og mer vekt på 
tverrsektorielle øvelser og informasjonsberedskap. 

Meldingen ligger i sin helhet ute på: www.regjeringen.no.

likesTillingsprisen:

generalmajor robert mood til topps
Forsvaret trenger kvinner, ønsker kvinner og satser på kvinner, lød 
juryens begrunnelse.
Under den årlige Kvinnekonferansen ble Likestillingsprisen for 2008 tildelt 
Generalmajor Robert Mood. Det var Forsvarssjef Sverre Diesen som sto for 
overrekkelsen.

– Han har ved flere anledninger presisert at mangfold er viktig for å få de 
beste lederne, og at man går glipp av mange dersom man ikke får kvinnene 
til å bli i Forsvaret, sa Diesen.

Hæren hadde en økning av kvinneandelen fra 6.7 prosent til 8.17 prosent 
i løpet av 2007. I sin takketale sa Robert Mood at likestillingsarbeid handler 
om like muligheter og utfordringer for begge kjønn.

risikovurderinger:

flere bedrifter  
forsømmer seg
generell sett holder norske 
bedrifter en god hMs-stan-
dard, men tilsynsrapporten 
for 2007 viser likevel at 
mange ikke holder mål.

– Dette er en bekymringsfull ut-
vikling som vil bli tett fulgt opp 
av myndighetene, selv om hoved-
inntrykket viser en bra HMS-
standard, sier direktør Jon A. Lea i 
Direktoratet for Samfunnsikker-
het og Beredskaps (DSB) i en 
kommentar.

Direktoratets totale tilsynsvirk-
somhet ble trappet opp i 2007 og 
vil bli ytterligere intensivert i 
inneværende år. Tilsyn er ett av 
DSBs viktigste virkemidler, og har 
gitt gode resultater selv om det 
noen ganger må flere tilsyn til.

– I ytterste konsekvens kan 
driften bli stanset. Det ser ut til å 
være et nødvendig ris bak speilet, 
sier Lea.

Viktig med god utnyttelse av ressursene i kommunene. Foto: Forsvarets mediesenter
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Behandlingsplan for likesTilling
– Forsvaret er en samfunnsinstitusjon som må være representert riktig. likestilling bør 
være en selvfølge, sier sjefen for Forsvarets skolesenter, kontreadmiral louise Bastviken. 
nå legger senteret frem en handlings plan.

som handlingsplanen inneholder.
– Flere av tiltakspunktene har 

frist allerede 1.november, opplyser 
Louise Bastviken.

– Holdningsendringer tar tid, 
men vi håper selvsagt at planen 
skal få gjennomslag både hos ledel-
sen og i styringen av skolesenteret. 
Det er også vårt håp at planen kan 
være et eksempel for andre deler 
av organisasjonen når det gjelder 
likestilling, fortsetter hun.

Bør være overflødig
Kontreadmiralen medgir at målet 
med en slik handlingsplan burde 

Handlingsplanen omfatter perio-
den 2008–2010. Den skal omfatte 
alle Forsvarets skoleinstitusjoner.

Holdningsendring  
nødvendig
For å bevisstgjøre problemstillingen 
skal temaet likestilling og økt 
kvinneandel være et eget punkt på 
dagsorden på hvert ledergruppe-
møte ved skolesenteret. Det skal 
utarbeides relevant statistikk og 
arbeides aktivt for at kvinner skal 
være kandidater for programmer 
som går på faglig og personlig 
utvikling. Dette er noen av tiltakene 

være overflødig, men at det 
fremdeles gjenstår å endre hold-
ninger. Et av punktene i planen 
beskriver at Forsvarets skolesenter 
i forkant av stillingsutlysninger 
aktivt skal søke etter kvinner 
dersom de er underrepresentert i 
den stilling som lyses ledig.

– Noe av det vi blant annet leter 
etter er offiserer som underviser. 
Enkelt sagt trenger Forsvaret flere 
kvinner. Forsvaret må være tidsrik-
tig og gi et korrekt bilde av sam-
funnet der både kvinner og menn 
utøver fag og yrker på like fot, på-
peker Louise Bastviken.

Forsvaret har behov for både kvinner og menn. Bildet er fra en internasjonal øvelse. Foto: Forsvarets mediesenter
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En svensk forfatter og historiker. 
Gösta von Knorring har utgitt bo-
ken med ovennevnte tittel. Den er 
hentet fra Gunnar Sønstebys utta-
lelse om at «uten kvinnene hadde 
det ikke gått». Boken omfatter his-
torier til svært mange kvinner som 
arbeidet i og for motstandskampen 
i Norge 1940–45. Det gjelder kvin-
ner som Elisabeth Schweigaard 
Selmer og andre ikke fullt så kjente 
kvinner som gjorde en meget stor 
innsats i motstandskampen.

Personlig synes jeg overskriften 
i kapittel 2 er den mest fengende:
«De går over grensen hver eneste 
natt». Dette var nemlig virkelighe-
ten for svært mange som bodde 
nær grensen til Sverige og mange 
andre som var aktive i flyktninge-
trafikken, men selvfølgelig også 
alle de fra resten av Norge som 
måtte flykte.

Det er så meget interessant i bo-
ken, men jeg vil fremheve beretnin-

gen om Bernadottesøstrene. Dette 
var en gjeng unge norske kvinner, 
frivillige eller beordret, som tok 
hånd om snauklipte og utsultede 
fanger som var reddet ut fra tyske 
konsentrasjonsleire av «De hvite 
bussene». De stilte opp og «skrub-
bet med stålbørste, de renset sår og 
satte sprøyter». Og ikke minst: De 
ga livsviljen tilbake til fangene.

Disse kvinnene har aldri fått 
noen spesiell takk for sitt arbeide 
fra Det offisielle Norge. I mange, 
mange år sloss de for å få en aner-
kjennelse i form av deltagermedal-
jen – men den offisielle nemnd 
som sto for avgjørelsen av en slik 
tildeling var ikke til å rokke: De ble 
ikke godkjente for en slik utmer-
kelse. Den som virkelig forsto hva 
disse kvinnene hadde gjort var 
generalmajor Bjørn Egge, den gang 
president i Norges Røde Kors. Han 
ga Bernadottesøstrene Norges Røde 
Kors diplom i 1992.

Bokens forord er skrevet av Gretha 
Thuen, styreleder i Kvinners Frivil-
lige Beredskap.

elisaBeth sveri

bøker Disse kvinnene  
har aldri fått noen 
takk fra det offisielle 
Norge for sin innsats

Utan kvinnorna hade det inte gått
Norge-Sverige 1940–1945

Göran von Knorring

Bedre utnyttelse  
av kontroll
beredskapen
Gjennom Det lokale elektrisi-
tetstilsyn (DLE) og dets ca. 400 
medarbeidere har Norge en god 
ressurs ingen andre land kan 
måle seg med. I et intervju med 
bladet Samfunnssikkerhet sier 
avdelingsleder Torbjørn Hoffstad 
at fremtidens boligkontroller i 
større grad kan gjennomføres av 
blant annet brann- og feiervese-
net slik at DLE kan frigjøre 
ressurser til intensivert kontroll 
av nye elektriske anlegg. Det 
viser seg at det er en alt for stor 
feilprosent ved slike anlegg.

Årlig felles samling
– Hallingdalprosjektet, der DLE 
og brannvesenet utførte tilsyn 
for hverandre, er ennå ikke 
ferdig evaluert, men det viser 
uansett at det er muligheter for 
å utvikle et bedre samarbeid 
mellom brann- og elmiljøene, 
mener Hoffstad.

– Det er behov for et slikt 
samarbeid. Begge miljøene ar-
beider bra hver for seg, men de 
har for liten kontakt. Begge par-
ter har sine egne møteplasser og 
de fleste diskusjoner skjer in-
ternt. De deltar stort sett ikke på 
hverandres arrangementer. Jeg 
mener at en årlig felles samling 
for å diskutere erfaringer vil 
kunne bidra til styrket samar-
beid, sier avdelingslederen.

videreuTvikle  
uTdanningen
– For å komme feilene ved nye 
elektriske anlegg til livs er det 
nødvendig både å se på utdan-
ningsstrukturen for installatører 
og intensivere myndighetenes 
kontroll. I samarbeid med 
Industriskolen og Fagskolen i 
Vestfold har DSB inngangsatt et 
prosjekt som skal føre frem til en 
ny utdanningsstruktur for 
industriinstallatører. Vi har inten-
sjoner om å kanalisere instal-
latørutdanningen inn i skolever-
ket, sier Hoffstad..

göran von knorring
utan kvinnorna hade det inte gått
norge–sverige 1940–45

Pris 200 nok
Bestilling: lennart.ohnell@furudal.com eller tlf. 0046 258 10084
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det begynte liksom i det stille. 
For et år tilbake tiltrådte hun 
stillingen som 1.konsulent hos 

helsesjefen i Kvæfjord kommune. 
Han visste at Eli-Annie Marthinussen 
var lotte og vel bevandret i bered-
skapsøvelser. Og da han fikk pålegg 
om å gjennomføre en beredskapsø-
velse for atomberedskap ble hun 
spurt om hun kunne ta seg av det.

– Det fantes ingen plan for atom-
beredskap i kommunen på det tids-
punkt. Her hadde en forsømt seg. Jeg 
så forespørselen som spennende og 
utfordrende. Henvendelsen fra admi-
nistrasjonssjefen var klar: Gjennom-
ført en beredskapsøvelse der temaet 
er atomberedskap. Det plikter kom-
munen å ha. Så var det bare å gå i 
gang. Vi fikk innkalt alle berørte par-
ter til et møte og gjennomført den 
øvelsen som skulle danne opptakten 
til utarbeidelse av den lovpålagte 
beredskapsplan for atomsikkerhet 
som jeg fremla i midten av mai, for-
teller Eli-Annie Marthinussen.

sÅ pÅ HelHeTen
Pålegget om beredskapsøvelsen for 
atomsikkerhet førte til at kommune-
ledelsen i Kvæfjord begynte å se 
nærmere på resten av kriseplanver-
ket. Det viste seg at den var gammel 
og lite tidsmessig.

– Mens beredskapsøvelsen på-
gikk, fikk jeg en e-post fra Rådman-
nen. Der spurte han om jeg kunne 
revidere «Kriseplanverket for Kvæ-
fjord kommune» i sin helhet. Tiden 

var så absolutt moden for en revi-
sjon. Det var en stor oppgave som 
dreide seg om seks ulike deler foru-
ten vedlegg. Men selvsagt svarte jeg 
ja. Det er jo nettopp dette jeg bren-
ner for, sier Marthinussen med et-
tertrykk.

Planen skal være ferdig revidert i 
løpet av av september i år og da be-
handles politisk.

øvelse «moTTakssenTer»
Som et ledd i planrevisjonen ble det 
gjennomført øvelse «Mottakssenter» 

i Kvæfjord tidlig i juni. Foruten Eli-
Annie Marthinussen var kommunens 
varabrannsjef, Odd-Harald Sandness 
ansvarlig for gjennomføringen.

– Det var naturlig å legge inn en 
øvelse for personell som er involvert 
i en eventuell krise eller katastrofe. 
Vi ønsket å fokusere på kriseteamet 
og gjøre dem trygge i sine roller. En 
uke før øvelsen fant sted avholdt vi et 
informasjonsmøte med teamet og 
deres hjelpere der vi hadde en gjen-
nomgang av hver enkelts rolle og 
hvordan vi så for oss etableringen av 
et mottakssenter for pårørende. Selve 

øvelsen ble greit gjennomført, men 
evalueringen viste også mangler vi 
må rette på, medgir Marthinussen.

samarBeid med saniTeTs
kvinnene
Arbeidet med kriseplanverket i Kvæ-
fjord er et godt eksempel på hvordan 
en kan samarbeide med de frivillige 
organisasjoner som har et velfunge-
rende nettverk på kommunalt nivå. 
Under utarbeidelsen av det nye plan-
verket kom det en henvendelse fra 
sanitetskvinnene med ønske om at 

de kunne drifte forpleiningsdelen 
innen krise-, støtte- og omsorgs-
teamet.

– Det er inngått en avtale mellom 
kommunen og Sanitetskvinnene om 
dette. I og med at jeg selv er repre-
sentert i teamet er også Kvinners 
Frivillige Beredskap og Lotteforbun-
det representert. Og det er akkurat 
slik det bør være over hele landet. 
De frivillige og det kommunale i 
skjønn forening er en god utnyttelse 
av ressurser, avslutter Eli-Annie 
Marthinussen.

Eli-Annie Marthinussen var uvitende om at det var hun som skulle bli sittende 
med ansvaret for å utarbeide kommunens beredskapsplan for atomberedskap. 
Men plutselig satt hun midt oppe i det. Og da hun ble spurt om hun kunne ta 
hele planverket, svarte hun ja. av jan erik thoresen

«Et samarbeid mellom frivillige 
organisasjoner og den enkelte 
kommune er en god utnyttelse av 
ressursene.»

Eli-Annie Marthinussen

KFB-medlem fikk ansvaret:

ATOMBEREDSKAP
I KVæFJORD

nytt
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Beredskap. Smak litt på dette ordet som de fleste 
av oss av og til bruker, uten kanskje å tenke så 
mye over det. Innholdet i begrepet er for så vidt 

velkjent. «Noen» må utarbeide systemer for å forebygge 
at uønskede hendelser oppstår, og dermed skader eller 
truer de sentrale verdiene våre. Rett og slett trygge sam-
funnet vårt. Samtidig kan dessverre ikke alle uønskede 
hendelser forhindres. Beredskap er også gode krisehånd-
teringssystemer, for å sørge for at skadeomfanget etter 
en slik situasjon blir minst mulig. De fleste av oss vet at 
kommunene har et stort ansvar for krisehåndtering av 
ulik karakter, at de store bedriftene jobber seriøst med 
sikkerhetsrutinene sine, og at akuttetatene lever med en 
døgnkontinuerlig beredskap for store og små hendelser. 
Men angår dette alle oss andre?

Ja, i høyeste grad. I likhet med øvrige samfunnsplikter 
som enhver borger av staten har, har vi også en forplik-
telse til å ta vår del av beredskapsarbeidet. De fleste av 
oss gjør også dette i det daglige, uten å tenke noe særlig 
over det. Når vi bytter batteri på røykvarsleren, tegner 
forsikringer, bruker sykkelhjelm eller setter refleks på 
ungene, er det små brikker av et kontinuerlig, daglig-
dags beredskapsarbeid. 

Men beredskap dreier seg naturligvis også om de store 
hendelsene, de som potensielt kan true eller skade sta-
ten og samfunnet vårt. Vi i Norge lever et tryggere liv 
enn de fleste andre mennesker på jorden, og har i ny-
ere tid stort sett vært forskånet for kriger og katastrofer. 
Men verden er i kontinuerlig endring, og mer eller min-
dre alvorlige hendelser kan selvfølgelig oppstå hos oss 
også. Noe av det viktigste i et beredskapsarbeid, enten 
det er på individ- eller statsnivå, er å ha tilgang på kri-
tisk informasjon. Vi må vite litt om hva som skjer rundt 
oss, for på den måten å kunne ta de nødvendige for-
holdsregler. På statsnivå kan dette blant annet sikres 
gjennom en aktiv utenrikspolitikk, være til stede der 
beslutninger fattes, engasjere seg i det internasjonale 
samarbeidet og ikke minst ha en oppegående etterret-
ningstjeneste. Så må selvfølgelig den innhentede infor-
masjonen bearbeides, planverk må oppdateres, og in-
formasjonen må være med på å påvirke de politiske 
prioriteringer og valg som fattes. 

Norge i dag er engasjert på flere fronter. Det å ha styr-
kebidrag i Afghanistan, er en slags beredskap mot ek-
stremisme og terror. Det å engasjere seg i målrettet 
bistand og fredsmeglingsprosesser rundt om i verden, 
er en slags langsiktig investering i beredskap mot at uro 
og konflikter sprer seg. 

Her hjemme er også våre omgivelser i endring. Tydeligst 
er dette lengst mot nord. I områder som tidligere ble 
prioritert mest på grunn av sin militærstrategiske be-
tydning, dukker det nå opp nye muligheter – og en del 
potensielle utfordringer. Klimaendringene, i kombina-
sjon med den teknologiske utviklingen, har skapt en 
helt ny verden i nordområdene. Isen smelter, og nye 
transportveier åpenbarer seg. Snart vil kanskje både 
nordøst- og nordvestpassasjen være farbare året rundt, 
og på enda lenger sikt kan vi se for oss muligheten av 
et helt nytt verdenshav. Et eventuelt åpent polhav, vil 
selvfølgelig kunne føre til disputter om både eierskap, 
energiutnyttelse og fiskerirettigheter. 

Fokuset på oljeutvinning i nord er allerede stort. Isens 
tilbaketrekking og ny, avansert teknologi muliggjør 
utvinning i langt større grad enn tidligere. Samtidig er 
Barentshavet et rikt matkammer, og et sjeldent intakt 
økosystem. Verden er i matkrise, og det å ta vare på 
fiske gjennom en forsvarlig ressursforvaltning er enormt 
viktig. Det forskes også på betydningen av annet marint 
liv, som plankton og andre proteinrike arter. 

Miljøet i nord preges dessverre også til dels av den 
kalde krigens etterlatenskaper. Utrangerte atomubåter, 
gamle prøvesprengningsområder og avfallsplasser for 
radioaktivt materiell, må på sikt ryddes opp i. Dette er 
et møysommelig arbeid, som krever både tid, penger og 
politisk samarbeidsvilje over landegrensene.

Klimaendringer, graden av ressursutnyttelse og miljø-
hensyn, nye arbeidsplasser, forholdet til nabolandene 
våre – alt dette er med på å påvirke hverdagen til deg 
og meg også. Så vi bør vel bruke litt krefter og energi 
også på «det store bildet», midt oppe i det dagligdags 
beredskapsarbeidet vårt!

Monica K. Mattsson er generalsekretær  
i Folk og Forsvar. Hun er utdannet 
cand,mag. med samfunnsvitenskap, språk 
og økonomi i fagkretsen i tillegg til at hun 
har hovedkurset ved Forsvarets Høgskole. 
Mattsson er aktiv foredragsholder om 
ulike sikkerhetspolitiske temaer.

Beredskap –
angår det deg?

gjesteskribenten: Monica K. Mattsson
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I løpet av de siste 10–15 år har den teknologiske og digitale utvikling 
gitt begrepet krig en ny dimensjon. Mulighetene for elektronisk krig-
føring eller dataangrep mot samfunnskritiske informasjons- og 
kommunikasjonssystemer kan vise seg like effektive som tradis-
jonelle fysiske angrep. I motsetning til bruk av militære maktmidler, 
vil angriperen lettere kunne skjule sin identitet og bidra til å skape 
usikkerhet og kaos. I dag er det fullt mulig å fremkalle et fullstendig 
sammenbrudd i kritiske samfunnsfunksjoner som energiforsyning, 
matleveranser, transport og betalingstjenester uten fysisk ødeleg-
gelse av bygninger, veier, kraftledninger og annen infrastruktur.
 Er det norske samfunn forberedt på digitalte angrep? Hvilken 
beredskap finnes, sivilt og militært? Og hva kan vi som privatper-
soner gjøre?

TEMA:

DIGITAL 
KRIGFøRING 
– ER VI BEREDT?
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med dagens sikkerhetspoli-
tiske utfordringer ligger 
vekten vel så mye på hva 

Forsvaret kan gjøre for det sivile 
samfunn som omvendt. I dette ligger 
det en fundamental forutsetning om 
at militære ressurser og kapasiteter 
skal være tilgjengelig nasjonalt for å 
understøtte samfunnssikkerheten 
der det er nødvendig. Sven Ullring er 
klar på at de ulike syn som frem-
kommer i Forsvarstudien 07 og For-
svarspolitisk utvalgs utredning, gjør 
at sikring av landets kritiske infra-
strukturer og samfunnsfunksjoner 
kan falle mellom to stoler.

– Det må ikke skje. Jeg velger å 
tolke Forsvarssjefens utsagn om at 
digitale angrep ikke er en av Forsva-
rets oppgaver som et rop om økono-
miske midler snarere enn at det reelt 
sett ikke skulle være en militær opp-
gave. Når det er sagt må det under-
strekes at Forsvaret åpenbart har 
vital interesse av at Norge er tilstrek-
kelig beskyttet mot slike angrep. 
Elektronisk krigføring eller dataan-
grep mot kritiske samfunnsfunksjo-
ner vil jo også få alvorlige konse-
kvenser for Forsvaret og ikke bare 
det sivile liv, påpeker Ullring.

TverrsekTorielT  
samarBeid
– En sentral forutsetning for å møte 
dagens trusselbilde på en effektiv måte 
er å berede grunnen for et helhetlig 

sivilt-militært samarbeid som tilføres 
de nødvendige midler. Det innebærer 
at også politikerne engasjerer seg i 
dette viktige spørsmål. Min erfaring, 
er, så langt, at landets justisminister 
brenner sterkere for andre saker enn 
samfunnssikkerhet. Samtidig dreier 
det seg selvsagt også om et internasjo-
nalt samarbeid. Vi snakker jo ikke her 
om at faren for et dataangrep er spesi-
fikt for Norge. Det angår i høyeste grad 
alle høyteknologiske land. Problemet 
er i realiteten verdensomspennende, 
understreker Ullring.

Han påpeker at det er Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet (NSM) som har 
ansvaret for å utarbeide nasjonale 
IKT trusselvurderinger i Norge.

– Jeg mener at det må etableres et 
permanent analysesamarbeid mel-
lom Etterretningstjenesten, Politiets 
sikkerhetstjeneste, Økokrim og NSM. 
Også andre nasjonale og internasjo-
nale virksomheter og organisasjoner 
som har noe å bidra med, må invol-
veres i dette arbeidet, mener han.

esTland angrepeT
I april i fjor ble det rettet et dataan-
grep mot Estlands sivile infrastruk-
tur. En ondsinnet kode lammet lan-
det og gjorde det umulig å utføre IKT 
tjenester. Det dreide seg her om et 
tjenestenektangrep, men konsekven-
sene ville vært de samme om det 
hadde vært et angrep iverksatt av en 
annen stat.

– Alle kritiske samfunnsfunksjo-
ner er avhengig av IKT.  Alvorlige 
forstyrrelser i en funksjon kan gi 
omfattende ringvirkninger gjennom 
forstyrrelser av andre tilknyttede 
funksjoner. Trusselbildet er kom-
plekst og uforutsigbart. Et dataan-
grep kan være et effektivt element i 
et målrettet terror- eller sabota-
sjeanslag ved at det kan øke skade-
virkningen av angrepet, redusere 
myndighetenes evne til å mobilisere 
og gjennomføre mottiltak, øke angst 
og forvirring i samfunnet og flytte 
fokus fra andre mål. Kombinasjonen 
av fysiske og logiske trusler kan altså 
gjøre terror- og sabotasjeanslag mye 
mer virkningsfulle enn rene fysiske 
anslag, forteller Sven Ullring. »
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Sikring av landets kritiske infrastrukturer  
og samfunnsfunksjoner:

– MÅ IKKE FALLE MELLOM TO STOLER
– Det sivil-militære samarbeid og understøttelse av samfunnssikkerheten er en vik-
tig oppgave for det fremtidige Forsvaret. Forsvarets bidrag til det sivile samfunn må 
ikke nedprioriteres, men snarere sees på som en primæroppgave, sier Sven Ullring, 
utvalgsleder for NOU – «Når sikkerheten er viktigst.» Han er bekymret for manglende 
politisk interesse rundt den digitale beredskap. – Mitt inntrykk er at justisministeren 
brenner sterkere for andre spørsmål enn samfunnssikkerhet, sier han.

av jan erik thoresen
 

tema: digital krigføring

Sven Ullring
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grunnsikring nødvendig
– Det må etableres standardiserte krav 
til grunnsikring i de kritiske IKT sys-
temene som skal ivareta hensynet til 
bl.a. rikets sikkerhet. Og den må være 
fullstendig i den forstand at den om-
fatter både fysiske sikringstiltak, så 
vel som personell-, logiske og organi-
satoriske tiltak. Infrastrukturutvalgets 
forslag om utfyllende bestemmelser 
om objekt-sikkerhet i sikkerhetsloven 
vil være et sentralt virkemiddel. Men 
de forebyggende tiltak må balanseres 
slik at de samsvarer med graden av 
risikoaksept i befolkningen. Begreper 
som personvern, rettsikkerhet, eien-
domsrett, ytringsfrihet, bevegelsesfri-
het og økonomiske hensyn må ivare-
tas. I praksis betyr det at samfunnet 
uansett må leve med en viss risiko for 
at uønske hendelser skal inntreffe, 
sier Sven Ullring.

nasjonal sikkerHeTsmyndigHeT (nsm)
NSM fungerer som et direktorat, administrativt underlagt Forsvarsde-
partementet og rapporterer med faglig ansvarslinje til Justis- og poli-
tidepartementet for oppgaveløsning i sivil sektor og til Forsvarsdepar-
tementet for militær sektor.

  NSM holder til på Kolsås i Bærum, med unntak av avdeling NorCERT 
som har tilholdssted på Akershus festning. NSM har et nært samarbeid 
med både nasjonale og internasjonale aktører. I Norge dreier det seg 
om Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Etterretningstjenesten og Direk-
toratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap (DSB) foruten flere sivile 
og militære etater og forskningsinstitusjoner. Det internasjonale en-
gasjement er forankret i avtale festet samarbeid med andre land og 
internasjonale organisasjoners sikkerhetsmyndigheter.

norCerT
Norwegian computer Emergency Team (NorCERT) er en avdeling av 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som arbeider for å forebygge 
alvorlige angrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon på 
IT-sektoren, varsle om alvorlige angrep. trusler og sårbarheter og koor-
dinere responsen i forbindelse med alvorlige sikkerhetsangrep. Avde-
lingen består av et operasjonssenter, en seksjon for hendelseshåndte-
ring og en seksjon for varslingssystemer for digital infrastruktur.

Flytrafikken kan bli fullstendig lammet.

Fo
to

: iS
to

ck

TS_3-08_2.korr.indd   12 01-09-08   14:50:41



t r y g g e  s a m f u n n  3 • 2 0 0 8  13 

tema: digital krigføring

MÅ HA EVNE TIL Å REAGERE RASKT

Et angrep på samfunnskritiske installasjoner vil kunne komme brått og uventet. 
Det setter krav til umiddelbar  koordinert reaksjon. NSM må gis nødvendige 
fullmakter til å respondere effektivt dersom beredskapen skal fungere.

ved alvorlig dataangrep må 
virksomheter med ansvar for 
kritiske samfunnsfunksjoner 

være trygge på at sikkerheten i sam-
funnskritiske IKT-systemer raskt blir 
hevet på en samordnet måte og at 
IKT-beredskapen oppjusteres på tvers 
av ansvarslinjene. Ulik trusselforstå-
else og risikoaksept vil føre til ulik 
hendelseshåndtering dersom ikke sik-
kerhetstiltakene koordineres av et 
organ som har mandat til hurtig å ta 
de nødvendige grep. Den gjensidige 
avhengigheten mellom kritiske sam-
funnsfunksjoner med store mulighe-
ter for dominoeffekter, gjør at en 
IKT-krise raskt kan eskalere fra å være 
en lokal og tilsynelatende isolert krise 
i en virksomhet til å bli en nasjonal og 
uoversiktlig krise med potensial for å 
ramme samfunnet som helhet.

Høy Terskel for iverk
seTTelse
Beredskapstiltak som søker å ivareta 
behovet for samordning er i dag en 
del av det nasjonale beredskapssys-
tem (NBS). Det er regjeringens kri-
sehåndteringsverktøy. Terskelen for 
å ta dette verktøyet i bruk har tradi-
sjonelt vært høy.

– De formelle prosesser som må 
ivaretas for å iverksette beredskaps-
tiltak ligger i å varsle og få aksept fra 
politisk nivå. En hendelse kan eska-
lere raskt. Forsinkelsen i håndterin-
gen av alvorlige dataangrep vil med 
stor sannsynlighet øke skadevirk-

ningene. Det dreier seg om et kapp-
løp med tiden der hvert minutt tel-
ler. For oss i NSM vil det være viktig 
å ha de nødvendige fullmakter for å 
håndtere og respondere på slike 
angrep i en mellomfase før bered-
skapssystemet trer i funksjon, sier 
underdirektør Dagfinn Buset.

vikTige fullmakTer
– Også min oppfatning er at tidsas-
pektet er av stor betydning. De full-
makter det kan dreie seg om er 

nasjonalt sikkerhetsmyndig het 
(nsM) og direktoratet for 
samfunnsikkerhet og Beredskap 
(dsB) vil teste ut ansvar og roller 
på myndighetssiden under et 
større dataangrep. 

Også mange private virksomheter 
deltar i øvelsen. Det fingerte angrepet 
skal rette seg mot bank og finans, te-
leoperatørene og energiforsyningen.

– Vi snakker om et planlagt og ko-

ordinert angrep mot kritisk infra-
struktur og kritiske samfunnsfunksjo-
ner der aktørene forsøker å utnytte 
sårbarheter, f. eks ved bruk av tjenes-
tenektangrep eller Trojanere. I og med 
at flere samfunnskritiske arenaer an-
gripes samtidig får vi testet ut Nor-
CERTs rolle i en slik situasjon, forteller 
Øivind Mandt i NSM. Han ser spent 
frem til den evaluering som vil følge i 
kjølvannet av øvelsen.

– Både i USA og Sverige har de for 

ikke lenge siden gjennomført en lig-
nende øvelse under navnet «Cyber 
Storm» og «Samø 08». Vi ser at poli-
tikere og myndighetsorganisasjoner 
i andre land i stigende grad ser alvo-
ret og nødvendigheten av å sette 
denne type beredskap høyere på 
dagsorden. De har lagt forholdene til 
rette for å styrke IKT-beredskapen 
bl.a. ved å gi kraftige økninger i res-
sursene. Norge er nødt til å følge et-
ter, påpeker Mandt.

mulighet til å omdirigere trafikk. 
foreta justeringer i rutere, brannmu-
rer og tilsvarende. Men det må selv-
sagt være en forutsetning at de først 
trer inn i forbindelse med en EKT-
krise som kan ramme store deler av 
kritiske infrastrukturer og kritiske 

samfunnsfunksjoner, sier lederen av 
Infrastrukturutvalget som leverte sin 
utredning NOU 2006:6 «Når sikker-
heten er viktigst, Sven Ullring».

Han mener også at det i en slik si-
tuasjon bør være mekanismer som 
ligger til rette for en mest mulig «fri» 
dialog mellom NSM, politi, Forsvaret, 
E-tjenesten, politisk ledelse og berørte 
virksomheter med det formål å be-
stemme riktig håndtering av hendelser 
og som i tillegg ivaretar de motstri-
dende interesser som kan oppstå.

«Forsinkelse i håndteringen av 
alvorlige dataangrep vil kunne 
øke skadevirkningene»
 Dagfinn Buset

stor ikTøvelse i desember

TS_3-08_2.korr.indd   13 01-09-08   14:50:42



1 4  t r y g g e  s a m f u n n  3 • 2 0 0 8 t r y g g e  s a m f u n n  3 • 2 0 0 8  15 

HARD KAMP MOT cYBERSKURKENE
Varsellampene lyser ofte hos NorCERT når samfunnet utsettes for ondsinnede 
IKT-angrep. Pulsen er delt opp i fem nivåer, der grønt er farefritt, videre til gult, 
oransje, rødt og svart som er krise.

varsellampen, eller NorCERT-
pulsen, er en daglig oppsum-
mering av risikoen for alvor-

lige dataangrep mot kritisk digital 
infrastruktur i Norge. NorCERT kan 
sees på som en digital brannstasjon 
og deltar i et europeisk nettverk 
sammen med 13 andre CERT (Com-
puter Emergency Response Team).

I et intervju med forskning.no sier 
Pål Arne Hoff i NorCERT at en vanlig 
angrepsform er å benytte trojanere, 
eller programkode som utgir seg for å 
være noe annet enn det egentlig er. 
Angrepene er ikke bare et problem for 
vitale samfunnsmessige installasjoner, 
men griper i høyeste grad også inn i 
den enkelte IT-brukers hverdag. Hacke-
bølgen blir altså ikke sett på som et 
angrep mot kritisk norsk infrastruktur, 

men er likevel til stor skade. Mindre 
bedrifter, og kommuner og privatper-
soner med manglende sikkerhetsopp-
dateringer av sine servere, er spesielt 
utsatt. Ofte klarer ikke antiviruspro-
grammene å avdekke og fjerne alle de 
ondsinnede programmene, men en 
kommer langt hvis maskinen er or-
dentlig oppdatert.

faCeBook
Et annet økende problem er angrep 
via sosiale nettsamfunn som eksem-
pelvis Facebook.

–  Jeg kjenner flere eksempler der 
ondsinnet kode er blitt spredt via 
nettsamfunn, for eksempel ved at en 
bruker har lastet ned et program el-
ler klikket på en lenke i en bruker-
gruppe på Facebook. Uten å merke 

det, har en lastet ned et fiendtlig 
program, forklarer Pål Morten Hoff.

Norsk sikkerhetsmyndighet (NSM) 
maner til bevissthet om slags infor-
masjon en legger ut på sosiale nett-
verk.

digiTal Bakrus
EU krever nå lovendringer på grunn 
av Facebook. Ulf Bergstrøm, som er 
presseansvarlig i ENISA (European 
Network and Information Security 
Agency), sier at sosiale nettverk er en 
kulturell revolusjon som fører mye 
bra med seg.

– Facebook kan sammenlignes med 
et digitalt cocktailparty. På den annen 
side er det grunn til å advare mot den 
digitale bakrusen mange av festdelta-
gerne kan få, sier Bergstrøm.

Ass. direktør i NSM, Christophe Birkeland spiller en viktig rolle i det daglige overvåkningsarbeidet. Foto: NSM
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tema: digital krigføring

Kriminelle kan 
få hemmelig  
informasjon
En ettermiddag i mai 
gikk alarmen i Politiets 
datasentral. Et nytt og 
ukjent virus som sik-
kerhetsprogrammene 
ikke bet på, var løs. For 
første gang hadde et 
angrep klart å trenge 
inn i nettverket.

Politiets dataeksperter forsto straks 
alvoret. Uten politinettet vil nem-
lig store deler av politietaten stoppe 
opp. En krisestab ble omgående 
etablert og alle stasjonære PC-er i 
to politidistrikt ble koblet ut. Et 
virusangrep kan øke faren for at 
kriminelle får adgang til politiets 
hemmelige data.

løsTe ikke proBlemeT
I et intervju med Aftenposten ut-
talte direktør Lars Henrik Bøhler i 
Politiets data- og materielltje-
neste (PDM) at en aldri før hadde 
opplevd noe liknende og at de 
eksisterende sikkerhetsprogram-
mer ikke klarte å løse problemet.

– Når vår egne virusprogrammer 
ikke klarer å stoppe virusangrepet, 
er det svært alvorlig med tanke på 
konsekvensene, sa Bøhler.

Først etter halvannet døgn lyktes 
det programleverandøren å utar-
beide et eget program – en såkalt 
signaturfil – som kunne drepe vi-
ruset.

skremmende  
perspekTiver
– Dette kunne ha rammet hele 
Politi-Norge, fremhevet Bøhler.

Av sikkerhetsmessige grunner 
ønsker politiet ikke å opplyse hvilke 
politidistrikter som ble rammet el-
ler om virusangrepet også gjaldt 
Økokrim. Politiets sikkerhetstje-
neste eller Kripos.

Forsvaret kan få store problemer
Selv om Forsvarets ulike enheter har god datasikring, 
kan også de bli utsatt for angrep fra hackere. Forsva-
rets logistikkorganisasjon (Flo) står sentralt som leve-
randør av støttetjenester.

En viktig del av Forsvarets militære 
organisasjoner er Flo (Forsvarets lo-
gistikkorganisasjon). Organisasjonen 
skal understøtte styrkeprodusentene 
Hæren, Sjøforsvaret, Heimevernet og 
Luftforsvaret foruten Forsvarets ope-
rative enheter. Flo leverer med andre 
ord logistikk- og støttetjenester som 
er tilpasset Forsvarets behov. Denne 
tjenesten er livsviktig.

sTorT ansvar
Flo har ansvaret for alt materiell fra 
anskaffelse til avhending. Dette om-
fatter et bredt spekter av tjenester 
fra transport av personer og gods via 
avansert databehandling til teknolo-
gisk rådgivning. Med begrepet «lo-
gistikk» mener en i Forsvaret tilvei-
ebringelse av tjenester, materiell og 
forsyninger til støtte for militære 
operasjoner i fred, internasjonale 

oppdrag, krise og krig. Det innebærer 
anskaffelse, forsyning og vedlikehold. 
Videre forestår Flo fagmyndighets-
kontrollen, utfasing og avhending, 
drift av sambandssystemer og opera-
tive og administrative EDB-systemer.

alvorlige konsekvenser
Det sier seg selv at Flo er tungt inne 
i IKT-sektoren. Et avansert og mål-
rettet angrep vil kunne få umiddel-
bare konsekvenser og raskt svekke 
landets forsvarsevne. Organisasjo-
nen har datasikkerhet som topp 
prioritet. Men uansett vil Flo kunne 
bli utsatt for ondsinnede angrep på 
linje med samfunnskritiske arenaer 
på sivil sektor. Det dreier seg om 
totalforsvaret der det sivile og mili-
tære har like store interesser av at 
landet har en så god beredskap som 
overhode mulig.
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noen senTrale Begreper

Det er de uskyldige databrukere som 
rammes. Mange som i løpet av som-
meren har vært inne på ett av de 80 
statlige eller kommunale infiserte nett-
stedene, er blitt koblet til ulike weba-
dresser i utlandet styrt av kriminelle. I 
løpet av bare et øyeblikk etter at en har 
klikket seg på kommunens hjemmeside, 
kan en være videresendt til en adresse 
i Kina hvor 15–20 kinesiske datamaski-
ner åpner en bakdør og infiserer maski-
nen. Derved har en kontroll over mas-
kinen. Et stort antall norske brukere 
som intetanende har besøkt et offentlig 
nettsted, kan få en infisert PC.

økende proBlem
Årsaken til dette økende problem er 
at tunge hackermiljøer har utviklet 

såkalte «gjør-det-selv»-programmer 
som er åpent tilgjengelig på nettet. 
Tidligere var det bare de mest avan-
serte hackerne som klarte å knekke en 
nettside, men nå klarer selv amatører 
å gjøre det. Og mindre statlige etater 
og kommuner er ekstra utsatt fordi de 
har lite ressurser til datasikkerhet.

Tjener penger
Hovedhensikten med angrepet er å 
tjene penger, eller rettere sagt å stjele. 
Virusanalytiker Snorre Fagerland i 
sikkerhetsselskapet Norman sier del 
slik:

– Det er helt klart at noen ønsker 
å ramme deg når du får et datavirus. 
I dag er motivet nesten utelukkende 
å sko seg økonomisk.

Myndighetene neglisjerer  
datasikkerheten
Mindre statlige etater og kommuner mangler ressur-
ser til datasikkerhet. Resultat: 80 offentlige nettsteder 
sprer virus og tusenvis av brukere får infisert sin PC.

SiKKerhetSloven omhandler tiltak for 
å beskytte informasjon og objekter mot 
forhold som kan true rikets sikkerhet og 
andre vitale samfunnsinteresser.

iKt står for informasjons- og kommunika-
sjonsteknologi. Begrepet omfatter tekno-
logi for innsamling, lagring, behandling, 
overføring og presentasjon av informa-
sjon.

ondSinnet programvare også 
såkalt mailware, er en fellesbetegnelse for 
skadelig programvare som inkluderer virus, 
ormer, trojanere, spyware o.s.v.

antiviruS er en måte å beskytte data-
maskinen mot mailware. Det finnes et 
stort antall antivirusprogrammer på mar-
kedet.

Brannmur er maskinvare eller pro-
gramvare som beskytter datanett mot 
uønsket kommunikasjon, eksempelvis 
hackere som trenger inn i datanett tilkoblet 
Internett.

trojanere er en ondsinnet program-
vare som ofte blir benyttet for å stjele 
sensitiv informasjon fra intetanende ofre. 
Den er skreddersydd for spesifikt angrep 
mot en begrenset målgruppe og vanskelig 
å oppdage.

KryptoSiKKerhet benyttes for å hin-
dre at sikkerhetsgradert informasjon som 
sendes over et datanett kan forstås av 
uvedkommende. Ved å kryptere informa-
sjonen med en nøkkel, sikrer en at kun de 
som har tilgang til nøkkelen får tilgang til 
informasjonen.

Spam er en betegnelse på uønsket re-
klame på Internett og blir særlig brukt om 
uønsket reklame på e-post.

vdi er Varslingssystem for Digital Infra-
struktur og driftes og organiserer et nasjo-
nalt nettverk av deteksjonssystemer mot 
innbrudd på Internett om noen prøver å 
utføre uønsket aktivitet mot kritisk digital 
infrastruktur i Norge.

ormer (worms) er virus som spres fra 
maskin til maskin i et nettverk.

macro-viruS kan gjemme seg i MS-
DOS-dokumenter og e-post og bli aktivert 
når de åpnes.

Spion-viruS kan infisere PC-er, over-
våke aktiviteten og lagre viktige brukernavn 
og passord.
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tema: digital krigføring

rÅd for økT sikkerHeT

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) påpeker at det er tvingende 
nødvendig å øke sikkerhetsbevisstheten rundt de nye nettsamfunnene 
både innen arbeidslivet og blant enkeltpersoner.

•	 Ta lederansvar! Øk sikkerhetsbevisstheten om nettsamfunn i 
organisasjonen og hos de ansatte.

•	 Finn ut hva slags informasjon som skal/bør beskyttes.
•	 Finn ut hvem i virksomheten som behandler informasjon som skal 

beskyttes.
•	 Vurder behovet for å utarbeide en policy i forhold til ansattes 

omgang med arbeidsrelatert informasjon i nettsamfunn.
•	 Klargjør for de ansatte hva som kan og ikke kan publiseres på nettet 

av arbeidsrelatert informasjon.

rÅd Til enkelTpersoner:

•	 Gi aldri bort tilgang til egne e-postadresser, brukernavn og passord.
•	 Begrens den personlige informasjonen du legger ut om deg selv.
•	 Kontroller nettsamfunnet du har tenkt å delta i. Les deres policyregler 

for håndtering av personinformasjon, spesielt hvordan de sprer slik 
informasjon, til hvem og med hvilken hensikt de deler den med andre.

•	 Bruk de sikkerhetsinnstillingene som et nettsamfunn tilbyr deg. Gi 
kun adgang til informasjon om deg selv til de du selv godkjenner.

•	 Vær skeptisk til fremmede du møter på nettet. En «venn» er ikke 
nødvendigvis din venn.

•	 Legg ikke ut informasjon om andre uten tillatelse.
•	 Legg ikke ut arbeidsrelatert informasjon om din egen arbeidsgiver 

som ikke er allment tigjengelig, uten samtykke til dette.
•	 Huske at Internett er en søkbar informasjonskilde for alle.

eT ønskemÅl:

En «Hovedredningssentral» i cyber Space
– For at vi nasjonalt skal være i stand til å håndtere alvorlige dataangrep eller 
elektronisk krigføring, trenger vi en «Hovedredningssentral», mener Sven Ullring.

Digitalt  
11. september
– Europa må ikke vente på et digitalt 
11. september før en gjør noe, sier 
Andrea Spirelli, direktor i ENISA (Eu-
ropean Network and Information 
Security Agency) i Brüssel.

Hun viser til at hele 30 prosent av 
global handel foregår digitalt og at 
spam koster næringslivet 508 mil-
liarder kroner, faktisk en dobling fra 
2005.

Et annet og økende problem er ka-
prede datamaskiner. ENISA estime-
rer at seks millioner datamaskiner 
er kapret, det vil si fjernstyrt av kri-
minelle for å utføre kriminelle hand-
linger som identitetstyveri, spam-
ming og massive hackerangrep.

Spirelli er også bekymret for de 
store forskjellene i IKT-beredskapen 
mellom medlemslandene. Nesten 
halvparten av landene i unionen har 
ingen organisasjon for digital krise-
beredskap.

Sven Ullring, som i en årrekke var 
konsernsjef i Veritas, har en klar 
formening om hvilke grep som bør 
tas for at det norske samfunn skal 
kunne respondere raskt og effektivt 
på alvorlige IKT-trusler. Selv om han 
er enig i at den organisatoriske 
strukturen for all krisehåndtering 
skal basere seg på ansvars-, likhets- 
og nærhetsprinsippene, mener han 
at disse alene ikke er nok. Tidsas-
pektet for å respondere på et sam-
funnskritisk dataangrep er så avgjø-
rende at håndteringen må være 

basert på myndighet til å treffe be-
slutninger på tvers av de normale 
ansvarsfullmakter. Han ønsker at 
NorCERT utvikles til en «Hovedred-
ningssentral» i Cyber Space.

– I likhet med Hovedrednings-
sentralene må det utvikles et «sam-
virkeprinsipp» for håndteringen av 
alvorlige dataangrep, mener han.

– Samvirkeprinsippet innen red-
ningstjenesten innebærer at alle 
offentlige etater med relevante res-
surser ved behov plikter å delta og 
dertil dekke sine egne utgifter. Til-

svarende for Hovedredningssentra-
lene må NorCERT kunne trekke på 
tilgjengelige ressurser for å hånd-
tere krisen. Dette må også omfatte 
militære ressurser. Gitt en slik til-
nærming, vil det være riktig å si at 
understøttelse av samfunnets IKT-
sikkerhet og beredskap vil være en 
del av Forsvarets oppgaver i samsvar 
med samvirkeprinsippet og ønsket 
om sivilt-militært samarbeid der 
dette er formålstjenlig, mener Sven 
Ullring.
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vi blar i avisen Østlendingen 
og finner Tone Andersen i sitt 
rette element. Øvelse Mjøsa 

står på programmet og det skal tre-
nes på sivilt-militært samarbeid i en 
krisesituasjon. Foruten HV-distrikt 
05 deltar politiet i Hedemark, Gud-
brandsdal og Vest-Oppland, fylkes-
mennene i Hedemark og Oppland, 
Sivilforsvaret i Hedemark og Opp-
land og sykehuset Innlandet. Som 
om ikke dette var nok medvirket 
også HV-styrker fra HV01 foruten 
markører fra Gardens rekruttkom-
pani på Terningmoen. Til sammen 
dreier det seg om 1.000 personer. Å 
trene på riktig maktanvendelse ut 
fra den bistand politiet ber om, er 
akkurat det Tone Andersen er opp-
tatt av. I etterkant av at den vellyk-
kede øvelsen er gjennomført, sier 
hun:

– Øvelse Mjøsa bygger rundt en 
større konflikt om både fiske- og 
oljeressurser. Politiets etterforskning 
viser at en gasseksplosjon på Rau-
foss er en sabotasjeaksjon knyttet 
opp mot storkonflikten. For HV05 
blir utfordringen da å omstille seg 
fra normal fredsdrift til en krisesi-
tuasjon der politimyndighetene blir 
en viktig samarbeidspartner. For oss 

i HV05 er denne øvelsen en milepæl 
for opptrening til full operativ kapa-
sitet. Betydningen av at dette er 
viktig understrekes ikke minst ved 
at Generalinspektøren for Heime-
vernet var tilstede.

Stabssjefen tilkjennegir at dette 
er noe hun virkelig brenner for:

– Vår største utfordring i dag er å 
ha midler til å øve både nok og riktig 
så vi kan utføre vår oppgave som er 
å beskytte mennesker og viktige 
samfunnsfunksjoner. Heimevernet 
har jo nå overtatt det territorielle 
ansvaret, som innebærer daglig an-
svar for lokal planlegging og ledelse 
av militære operasjoner i fred, krise 
og krig. I tillegg kommer alltid an-
svaret for å samarbeide med sivile 
myndigheter som fylker, kommuner, 
politi og andre etater innen totalfor-
svaret. Her kommer støtten til det 
sivile samfunn ved katastrofer og 
alvorlige hendelser inn som en viktig 
faktor.

Vår struktur i HV05 skal fungere 
optimalt med lokal forankring i et 
samspill med det sivile samfunn der 
politiet står oss nærmest. Våre 
mannskaper har lokalkunnskap og 
stor kompetanse som kan settes inn 
når situasjonen krever det. Vi må gi 

dem mulighet for å kombinere det 
sivile yrket og familie med engasje-
mentet i Heimevernet. 

Det er uhyre viktig å la Heime-
vernsånden bestå. Mannskapene må 
føle at de blir satt pris på og at de 
kan delta på meningsfylte øvelser. 
Derfor gjentar jeg meg selv:

Vi trenger midler til øvelser!

mÅ Trene pÅ makT
anvendelse
Som de øvrige forsvarsgrener har 
også Heimevernet tilpasset seg det 
nye trusselbildet som har utformet 
seg etter Berlinmurens fall i 1989. 
For fire år siden startet Heimevernet 
en omfattende omorganisering inn-
rettet mot nye utfordringer. I løpet av 
denne tiden har det vært gjennom-
ført en rekke positive grep som har 
gjort at HV i dag fremtrer som en 
tidsmessig og fremtidsrettet styrke. 
Samarbeidet med de sivile myndig-
heter fungerer bra, ikke minst under 
krisesituasjoner med bakgrunn i na-
turutløste hendelser. Men like fullt er 
det viktig å øve på militær maktan-
vendelse.

– Vi er så heldige å kunne øve på 
en filmskytebane. En HV-soldat må 
være dyktig på grunnleggende mili-

Hun elsker utfordringer. Riktignok havnet hun i 
Forsvaret ved en tilfeldighet, men hun trives som 
fisken i vannet. Stabssjef og nestkommanderende  
i Opplandske HV-distrikt 05, Tone Andersen, full-
roser Forsvaret som arbeidsplass.
– Men vi trenger mer ressurser til øvelser så vi kan 
utføre vår tjeneste til beste for samfunnet, sier hun.

av jan erik thoresen

– HEIMEVERNSÅNDEN 
MÅ BESTÅ

profilen
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tære ferdigheter. Derfor bruker vi mye 
tid på skytebanen der tyve godkjente 
scenarier med ulike trusselsituasjoner 
utfordrer hver enkelt av soldatene. De 
situasjoner en står overfor er så rea-
listiske som overhode mulig. Å gå inn 
i dem er en sterk opplevelse som gir 
god erfaring og mestringsfølelse når 
en oppgave først er løst, forteller Tone 
Andersen.

en TilfeldigHeT
Det var nok nærmest en tilfeldighet 
at hun valgte en militær løpebane. I 
likhet med så mange andre var hun 
nokså skoletrett da avslutningen på 
videregående nærmet seg.

– Jeg hadde ingen klare mål for hva 
jeg ville bli, men tenkte som så at det 
måtte bli en kombinasjon av det teore-
tiske og praktiske. Jeg besøkte Forsva-
rets stand på en utstilling og bestemte 
meg for å begynne på Befalsskolen. De 
verdier Forsvaret sto for var lik mine 
egne. Og på Befalsskolen likte jeg det 
sosiale miljøet og følte at det var i For-
svaret jeg kunne videreutvikle meg 
både som person og yrkesutøver. Og 
jeg må bare si at alt har svart til for-
ventningene, forteller Tone.

Hun har tjenestegjort på Seter-
moen i tre perioder der hun hadde 

plikttjeneste som sersjant. Etter 
Krigsskolen på Gimlemoen var hun 
troppssjef og øvingsoffiser i Panser-
bataljonen. På Lahaugmoen ble det 
Våpenskolen. Deretter ett år i Bosnia 
som nestkommanderende i NorMed-
Coy/SFOR før hun ble klassesjef og 
Befalsskolesjef i til sammen to år før 
hun søkte seg til Terningmoen. Ja, og 
så må vi ikke glemme at hun tjenest-
gjorde ved NATOs hovedkvarter i 
Afghanistan i 4 måneder.

– Det er viktig og utviklende med 
utenlandsopphold. Ikke bare får en 

kunnskap om kultur og kriser i kon-
fliktfylte områder, men også en be-
kreftelse på hvilken viktig rolle 
Forsvaret, og derved en selv, spiller, 
påpeker stabssjefen.

Trenger flere kvinner
– Statistikken viser at det i Heime-
vernet kun er 4 prosent kvinner i 
den daglige struktur. Det er utrolig 
viktig å få flere kvinner inn i Heime-

vernet. For å kunne gjøre en fullver-
dig jobb trenger vi de menneskelige 
egenskapene fra begge kjønn. Ute på 
oppdrag kan en kvinnelig vaktpost 
ha en annen og mer smidig tilnær-
ming til det sivile samfunn. Vi burde 
ta inn over oss 1325. Slik sett er det 
ingen forskjell på Norge og Afgha-
nistan, mener Tone Andersen.

Hun er krystallklar på spørsmålet 
om hvordan Forsvaret er som arbeids-
plass:

– Jeg har ingen betenkeligheter med 
å si at det er et inspirerende sted å 

være. Foruten et godt miljø med trivsel 
i hverdagen har en valgmuligheter til å 
søke seg til nye miljøer, treffe nye kol-
leger, utvikle sitt nettverk og derved 
også fornye seg selv. Som person er jeg 
opptatt av et godt arbeidsmiljø som jeg 
selv kan være med på å skape. Ut fra 
min erfaring kan jeg trygt anbefale 
unge jenter å søke seg til Forsvart. Og 
velger de Heimevernet, er det selvsagt 
ekstra hyggelig.

«For å kunne gjøre en fullverdig jobb  
trenger vi de menneskelige egenskapene  

fra begge kjønn.»

Tone Andersen ønsker at flere unge jenter søker seg til Heimevernet. Foto: Forsvarets mediesenter
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kfB med pÅ øvelse sTarum
Også i år var Sivilforsvarets Beredskap og Kompetansesenter vertskap for 
UNHR (FNs Høykommissær for flyktninger). Under WEM Starum 
(Workshop Emergency Management) skulle et stort antall personer trenes 
i å være forberedt på hendelser og utfordringer de kunne bli møtt med 
under humanitær innsats. Øvelsen fant sted i tidsrommet 16- - 25.juni.

Under feltøvelsen deltok KFB Oppland som markører. Leder av KFB 
Oppland, Wenche Rollstad, opplyser til Trygge Samfunn at det var en nyt-
tig og lærerik erfaring å ta med seg videre. Selv om tidspunktet rundt St. 
Hans ikke var helt gunstig, stilte flere KFB representanter sporty opp.

krisespill om HøyakTuelT Tema
Årets linderudseminar arrangeres på krigsskolen 10. – 11.november.

For deltakerne vil utfordringen bli å takle en konflikt som omfatter tre 
dimensjoner; en som favner det rent militære, en som dreier seg om 
redning og en som innebærer å verne om ressurser i Nord områdene.
Utgangspunktet for spillet er at et norsk registrert cruiseskip får motorha-
vari i nærheten av et sårbart område der Norge ligger i konflikt med en 
annen stat. Deretter inntreffer en rekke dramatiske hendelser deltakerne 
skal finne løsninger på.

I forkant av seminaret vil flere høyt kvalifiserte foredragsholdere fra 
militær og sivil sektor danne bakteppe for gjennomføringen av selve krise-
spillet.
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NYTT fra KFB

INFOrMerer OrDFørere
Fylkesleder, Bjarnhild Hodneland fortel-
ler at KFB Hordaland i løpet av høsten 
vil ha samtaler med flere kommunale 
ordførere for å orientere om hva KFB 
kan hjelpe til med. Dette er ment som et 
utgangspunkt for å etablere flere KFB-
fora i kommunene. Og på høstmøtet 
kommer den nye beredskapssjefen i fyl-
ket på besøk for å gjøre seg kjent med 
KFBs muligheter for å yte hjelp ved kri-
ser og ulykker. Den nye hovedbrannsta-
sjonen i Bergen vil få besøk av styret i 
KFB Hordaland, som ønsker å oppdatere 
seg om beredskapen.

MIDDelAlDeruKA I uVDAl
leder i KFB Buskerud, Kari Harm, kan 
fortelle at fylkesforumet hadde et vellyk-
ket arrangement den 1. august under 
Middelalderuka i uvdal. Sammen med 
primus motor Gunn Berit Fjøslid og åtte 
andre KFB representanter, ble det gjen-
nomført en øvelse der matlaging og be-
vertning sto sentralt. KFB hadde egen 
stand der det ble gitt informasjon til de 
230 personene som deltok. KFB hadde 
lånt container av sivilforsvaret og fikk 
virkelig prøvd seg med tanke på senere 
engasjementer dersom ras, flom eller 
skogbranner skulle oppstå. Det ble tatt 
betalt for den mat og drikke som ble 
servert. Fortjenesten ble delt mellom de 
aktive lagene i kommunene og fylkesfo-
rumet selv.

kfB Trapper opp «finn meg»
Med økonomisk støtte fra Gjensidige-fondet vil KFB nå trappe opp 
aktivitetene rundt «Finn meg», som er et undervisnings- og aktivitetspro-
gram for barn i alderen 4–10 år, utarbeidet av det svenske Civilförssvars-
förbundet. Utgangspunktet er FNs konvensjon for barns rettigheter som 
fastslår at alle barn har rett til et sikkert og trygt miljø. «Finn meg» er et 
viktig bidrag for lærere, førskolelærere og ledere til å skape et slikt miljø.

KFB har tidligere utdannet 14 instruktører og 289 kursledere. I løpet av 
høsten vil det bli arrangert ytterligere instruktørkurs.

kfBs Hjemmeside
kFBs hjemmeside, www.kfb.no, var ute av drift i juni og juli måned 
på grunn av et ondsinnet virusangrep. det har tatt tid å rekonstru-
ere det som ble slettet i angrepet. noe er dessverre gått tapt, men 
det er heldigvis av eldre dato.

søker om midler Til «psykisk førsTeHjelp»
KFB ønsker å komme sterkere på banen med kurset «Psykisk førstehjelp» 
og sette opp kurs i de ulike fylker. I den anledning er det søkt om økono-
misk støtte for 2009 i Stiftelsen Helse og Rehabilitering. Midlene i Helse 
og Rehabilitering kommer fra Flax-spillet.

Tildelingen av midler offentliggjøres i begynnelsen av november.

«FINN MEG»
 Et undervisnings- og aktivitetsprogram for barn

Lederhefte
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sTimulerer Barn Til fysisk akTiviTeT
For å stimulere barn til fysisk aktivitet har Nasjonalforeningen for folke-
helsen arrangert en hoppetaukonkurranse. Hele 548 klasser fra 123 skoler 
deltok.

Barna deltok i hoppetaukonkurransen klassevis og fikk poeng hver gang 
de hoppet. Konkurransen er knyttet til undervisningsopplegget «Petter 
Puls», som er Nasjonalforeningens store helsesatsing i skolen. Deltagelsen 
i hoppetaukonkurransen var overveldende. Over hele landet deltok 90.000 
elever. Til sammen har hvert enkelt barn i konkurransen hoppet i 
gjennom snitt 30 minutter pr. skoledag i to uker! Det var åtte elever fra 
sjuende klassetrinn ved Sandnes skule i Masfjorden kommune i Hordaland 
som gikk av med seieren.

fin gave Til redningsselskapeT
Da Soldatenes landskonferanse ble holdt på Madlaleiren i Stavanger, ble 
det besluttet å gi 65.000 kroner til Redningsselskapet. Pengene kommer 
fra minnefondet etter den tragiske ulykken i Vassdalen i 1986. Siden 
ulykken har tillitsmannsordningen i Forsvaret annethvert år delt ut penger 
fra minnefondet. Pengene går til personer eller organisasjoner som har 
gjort en god innsats for redningssaken.

Redningsselskapet vil la pengene gå rett inn i driften av alle de viktige 
redningskøytene.

vil Bevare konTanTsTøTTen
Norges Kvinne- og Familieforbund sier i en pressemelding at de er rystet 
over Finansministerens oppsmuldring av midler som er tilgodesett for 
småbarn.

«Ved å fjerne kontantstøtten tar man samtidig bort den enkelte families 
mulighet til å foreta egne valg. Mange mødre og et økende antall fedre for-
tjener respekt for sine valg når det gjelder omsorg for egne barn. Ikke alle 
foreldre kan bruke barnehage. Rett til barnehage betyr ikke plikt til barne-
hage», heter det i uttalelsen der det også pekes på at forutsigbarheten for 
de minste er viktig og nødvendig.

Kvinne- og Familieforbundet ber om at kontantstøtten opprettholdes 
og økes. 

PerSONellFOrBuNDet  
BlIr Ny MeDleMSOrGANISASjON
Personellforbundet (Pefo) er nå tatt opp 
som ny medlemsorganisasjon i KFB.
Det er et partipolitisk uavhengig fagfor-
bund tilsluttet yrkesorganisasjonenes 
sentralforbund (yS). Forbundet ble stif-
tet i 1960 og er en organisasjon med 
bredt nedslagsfelt i Forsvaret. Perso-
nellforbundet organiserer alle grupper 
sivile og vervede i Forsvart foruten an-
satte ved Forsvarsbygg, Forsvarets fors-
kningsinstitutt og etterretningstjenes-
ten. formålet er å fremme og ivareta 
medlemmenes økonomiske, faglige,  
sosiale og kulturelle interesser samt 
trygghet i arbeidssituasjoner.
leder i Personellforbundet er edvin 
Værøy med Inger løwen som nestleder.

Ny leDer I NOrGeS ByGDe-
KVINNelAG
Kathrine Kleveland (42) er valgt til leder 
for sentralstyret i Norges Bygdekvin-
nelag (NBK). Hun kommer fra Hillestad i 
Vestfold og har tidligere hatt verv som 
lokallags og fylkesleder i tillegg til at 
hun arbeider som grafisk designer i sitt 
eget firma, Kathrinesstrek, driver hun 
hjemgården.

SPeNNeNDe NeGOtIA-MAterIell
Negotia har laget nytt informasjonsma-
teriell som er sendt ut til deres nettverk 
over hele landet. Materiellet består av 
en omslagsmappe og tre brosjyrer – en 
for generell rekruttering av nye medlem-
mer, en som er spesielt rettet mot de 
unge og en som beskriver de økonomis-
ke fordelene. elementene kan brukes 
samlet eller hver for seg.
Negotia har også gjennomført en vellyk-
ket vervekampanje. I løpet av årets fem 
første måneder fikk organisasjonen hele 
1.700 nye medlemmer.
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H.m. dronning  
sonja er kfBs 

ærespresidenT

prinsesse asTrid  
fru ferner er kfBs  

Høye BeskyTTer

HovedsTyreT
leder  
gretha Thuen    
gretha.thuen@kfb.no

nestleder 
annelise Johnsen    
anne-lise@eideprestegjeld.no

MedleMMer  
annesophie Bondeson (k&f)    
bondeson@frisurf.no

ingebjørg Widding (nff)    
inwid@frisurf.no

anne hatlevik (nfk)    
annehatl@online.no

kathe d. nielsen (nlf)   
kathe.nielsen@sandefjordbredband.net

synnøve lohneknudsen (negoTia) 
slk@negotia.no

may Britt manin (nssr)    
maybritt.manin@maricom.no

ingrid hernes (nvkB)    
ihernes@mil.no 

reidun sørlie (nBk)    
radiv@c2i.net

inger løwen (pefo)    
inger.løwen@pefo.no

kFB er et samarbeidsorgan  
for følgende landsomfattende 
humanitære, kuturelle og
faglige organisasjoner:

nasjonalforeningen  
for folkeHelsen (nff) 

negoTia  

neTTverk for 
kvinnelig Befal (nvkB)

norges Bygdekvinnelag (nBk)

norges fiskarkvinnelag (nfk)

norges kvinne og  
familieforBund (k&f)

norges loTTeforBund (nlf)

redningsselskapeT (nssr)

personellforBundeT (pefo)

sekreTariaTeT

org. sekr. / daglig leder
hanne guro garder    
hanne.garder@kfb.no

kontor-/ 
ProsjektMedarBeider
monica h. andresen    
monica.andresen@kfb.no

redaktør 
Jan erik Thoresen   
redaksjon@kfb.no
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fylkesledere SOGN OG FjOrDANe 
reidun Skår 
975 12 435 
knut.skar@enivest.net

Sør-trøNDelAG 
liv Aasen Mjelde 
905 38 051 
liv.mjelde@smartcall.no

teleMArK 
Åsne Fjeld 
971 18 822 
aasnefj@online.no

trOMS 
emmy Iversen 
977 62 598 
emmyiversen@yahoo.no

AuSt-AGDer
Margit eikesnes 
928 32 922 
margit@gat.no

BuSKeruD 
Kari Harm 
917 28 547 
kaharm@online.no

HeDMArK 
Aud engum 
992 76 217 
ka-stem@online.no

HOrDAlAND
Bjarnhild Hodneland 
928 93 155 
bhodneland@gmail.com 

Møre OG rOMSDAl 
Anne-lise johnsen 
412 48 664 
anne-lise@
eideprestegjeld.no

NOrDlAND 
lillian Grøsnes 
913 49 819 
lillian.grosnes@tnett.no

NOrD-trøNDelAG 
Inger Dalsunet 
994 72 911 
jdalsaun@online.no

OPPlAND 
Wenche rollstad 
402 44 896 
twencher@start.no 

OSlO OG AKerSHuS 
Åse Marie Pettersen 
934 62 919

rOGAlAND 
Bodil løge Wiig 
913 94 668 
wiiggard@online.no

VeSt-AGDer 
Borghild Allende 
994 78 353 
ballende@broadpark.no

VeStFOlD 
Inger-lise Grinde 
411 20 084 
ilgri@online.no

øStFOlD 
Inger rognehaug 
908 56 626 
inger.l.rognehaug@
storebrand.no

TS_3-08_2.korr.indd   22 01-09-08   14:51:06



Følgende er til salgs gjennom sekretariatet. 
send bestilling på email: kfb@kfb.no 

eller til postadresse kFB, Pb 796 sentrum 0106 oslo
husk å spesifisere størrelse ved kjøp av piqueskjorte.

profileringsarTikler 

piqueskjorte med kfBlogo 
s,m,l,Xl,XXl  160,

Caps (blå) 55,

Tursekk, stor (sort) 220,
Tursekk, liten (sort,blå) 200,

sett med lommelykt og kniv 212,
mini maglite aa (14,5 cm) 175,

førstehjelpsveske  65,
førstehjelpsboks m/plaster 15,

Handlevognmynt 15,
leppepomade 15,
kulepenn 10,

Bøker 

kvinnenes forsvarshistorie – 
værnø og sveri 175,

kvinners frivillige 
Beredskap 50 år 50,

gaver i Tinn fra askvoll Brug 

drikkebeger 
(2. stk i gaveeske m/logo) 325,
kammerstake (m/logo) 275,
lyseslukker  (m/logo) 295,

piqueskJorTe 160,- og Tursekk 220,-

med kfBlogo

caps 55,- 

  
fØrsTehJelpsVeske 65,-.
kan feste på beltet. inneholder bl.a. :plaster, 
kompresser, elastisk bandasje og saks.
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hvordan skape 
et trygt og 

robust samfunn?
klikk deg inn på 

www.kfb.no

returadresse: Kvinners Frivillige Beredskap
PB 796 Sentrum, 0106 Oslo

Jentene inntar 
Sivilforsvaret
Alle kvinner og menn mellom 
18 og 65 år kan pålegges 
tjenesteplikt. Men for noen 
kommer det som en overras-
kelse.

I siste nummer av bladet Samfunnssik-
kerhet, som utgis av Direktoratet for 
Samfunnsikkerhet og Beredskap (DSB), 
uttaler rådgiver Grete Danielsen Nyland 
at det er en samfunnsplikt å bli pålagt 
tjeneste i Sivilforsvaret, men at dette 
ikke må forveksles med militær verne-
plikt. Danielsen Nyland, som tilhører Av-
deling for brann, redning og sivilforsvar, 
kan opplyse at kvinner gjør tjeneste i 
alle avdelinger.

SkAl SpeIle SAmfuNNet
Sivilforsvaret har som målsetting at de 
enkelte avdelinger i størst mulig grad 
skal gjenspeile sammensetningen i sam-
funnet. Rekrutteringen skjer via folke-
registeret. ennå gjenstår det en del på 
at målsettingen på 20 prosent kvinner i 
Sivilforsvarets operative avdelinger er 

nådd, men gjennom et bevisst og syste-
matisk rekrutteringsarbeid, er andelen 
nå kommet opp i 12 prosent.

– Jentene tilfører ikke bare arbeids-
kraft til avdelingene, men også kvalite-
ter som bedrer arbeidsmiljø, trygghet og 
omsorg, forteller Grete Danielsen Ny-
land. Hun opplyser at tilbakemeldingene 
gjerne er både positive og engasjerte 
etter at tjenestepliktige har fått opplæ-
ring i førstehjelp, brannslokking og bruk 
av kart og kompass – kunnskaper som 
kan brukes på mange arenaer.

SAmfuNNSNyttIG
en av dem som fikk et brev i posten med 
varsel om tjenestepålegg var førskole-
lærer mette larsen (26). Hun møtte på 
fordelingsmøte i regi av Aust-Agder si-
vilforsvarsdistrikt og ble sendt på tre 
ukers grunnopplæring ved Sivilforsva-
rets beredskaps- og kompetansesenter 
i Vagleleieren i Sandnes.

– Jeg ble svært overrasket da inn-
kallingen kom og ante ikke hva sivilfor-
svaret sto for. men da vi kom i gang med 
opplæringen forsvant skepsisen fort. 
Det har vært utrolig lærerikt. Sivilfor-
svaret er uten tvil samfunnsnyttig.

Reddet sommeren
Flere mennesker til sjøs og til 
fjells gjorde sommeren til en 
høysesong for redningsaksjoner. 
330-skvadronenes avdelinger 
dannet en god beredskap. Ord-
ningen med tilstedevakt har gitt 
norsk redningstjeneste et løft.

mannskapet i 330-skvadrones avde-
linger rundt om i landet hadde mange 
travle dager i sommer. I gjennomsnitt 
måtte Seaking helikoptrene opp i luf-
ten i underkant av to ganger daglig 
for å gjennomføre redningsoppdrag. 
Det er en klar økning fra tidligere år.

– Ja, faktisk er det en økning på 
nærmere 20 prosent for juli måned, for-
teller nestkommanderende for 330-
skvadronen, Olver Arnes.

– et oppdrag kan ta alt fra 30 minut-
ter til flere timer. Det er stor variasjon 
og mannskapene har svært god erfa-
ring, sier Olve Arnes.

Årlig gjennomfører luftforsvarets 330-
skvadron over tusen oppdrag. fra 1.juli 
har alle forsvarets redningsbaser opp-
rettet tilstedevakt, noe som innebærer et 
betydelig løft for norsk redningstjeneste. 
Redningshelikoptrene er oppsatt med to 
flygere, navigatør, maskinist og rednings-
mann, som alle er underlagt luftforsva-
ret. Dessuten medfølger innleid aneste-
silege. 330-skvadronen har fire avdelinger 
med helikoptre stasjoner i Banak, Bodø, 
Ørlandet, Sola og på Rygge.

Spennende utfordringer i Sivilforsvaret. Bildet er fra en øvelse. Foto: Forsvarets mediesenter
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