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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.

Det er vanskelig å vite hva man ikke vet! 
Det er en stor sannhet og den er veldig 
vanskelig å ta konsekvensene av. Det vil 
si – det må gjøres av dem som går foran 
oss i tiden. Vi som har lært litt av livet 
og om livet vet at beredskap er nødven-
dig på alle plan, men det visste jeg ikke 
som barn. Altså har jeg lært noe av noen 
som tok seg tid og hadde vilje og innsikt 
til å bringe videre kunnskap og livslyst. 
Små knep og lure triks for å klare seg 
selv er jo lett viten å bære, men du må 
få vite at det er noe du ikke vet. Strategi 
er ikke nødvendig bare i sjakk og krig 
og politikk. Løsninger for en enklere 
hverdag når det blir flokete rundt oss, 
for eksempel av at naturen herjer med 
oss, er viktig. Lær det videre til dine 
egne i første runde. «Dagmar» ga mange 
av oss et rapp over fingrene i jula. Det 
kan vi bruke som en påminnelse om at 
de enkle, men viktige kunnskapene om 
hva du trenger i livet, lys, varme, mat og 
litt til er ganske greie å gjenta. Hvor er 
fyrstikkene og stearinlysene ? Har du 
det i det hele tatt? Batteri til lommelykt 
og reiseradioen fra en svunnen tid. Plut-

selig kan det være viktig å ha en gam-
mel reiseradio. Eller husker du at det er 
radio i bilen? Da er det viktig at du ikke 
kjører bilen tom for drivstoff før du fyl-
ler neste gang. Hele vinteren har bilen 
det best med full tank. Mat kan jo være 
så mangt, men vannbaserte supper og 
kakao i porsjoner til å tilsette vann er 
lurt å ha på lager. I det hele er det enkle 
ting vi snakker om som letter tilværel-
sen når noe går på tvers og at ting må 
gjentas ikke bare for ens egen del, men 
faktisk veldig viktig for de som kommer 
i fotsporene våre. Ingen av oss ønsker 
vel å få høre anklager som «hvorfor har 
ingen sagt det til meg da?» Det hele 
handler om å forsøke å jevne ut hum-
pene på livets vei for at dagen skal bli 
best mulig og vi kan leve de dagene vi 
får med størst mulig glede. Egenbered-
skap er grunnlaget for all beredskap. 
Det er begynnelsen og vi kan faktisk 
gjøre en forskjell både for oss selv, våre 
egne og naboen.

Altså om igjen og om igjen må vi 
fortelle de enkle knep. Lykke til med 
ditt eget liv og med neste generasjon.

Ja, noen ganger kan en saktens lure. 
Som her forleden da Trygge Samfunn 
forsøkte å få en uttalelse fra ansvarlige 
beredskapsmyndigheter om Norge 
ikke burde ha et reservelager av mat, 
korn, bensin og olje for å møte en 
krise eller katastrofe. Det kunne jo 
hende at strømmen forsvant i ukevis 
eller at en dødelig pandemi brøt ut og 
lammet vitale deler av samfunnet. Da 
kunne det det gjerne være greit å ha 
litt mat i skapet og bensin på bilen i 
fall store deler av kollektivtilbudet 
ikke var drivbart.

Merkelig nok ble vi møtt av en øre-

døvende taushet. Ingen ønsket å si noe 
som helst. Kanskje finnes det ingen 
planer fordi myndighetene utelukker at 
landet kan bli utsatt for den type hen-
delser. Kanskje er det fordi Staten har 
penger nok og derfor mener å kunne 
kjøpe seg ut av krisen. At de store, 
kornproduserende land i gitte situasjo-
ner vil ha mer enn nok med å brødfø 
sin egen befolkning har tydeligvis in-
gen tenkt på. Det er ikke alt som kan 
kjøpes for oljepenger.

Er det Seven Elleven generasjonen 
som har gjort sin inntreden i departe-
menter og direktorater?

om att og om att
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er mat viktig?
redaktør jan erik thoresen

leder anne-lise johnsen
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aktuell: 
Justisminister Grete Faremo

– større trykk på 
samordningsansvaret

– I utgangspunktet er vi godt rustet til å møte kriser og uforutsette hendelser, 
men både offentlige og private beredskapsorganisasjoner har et forbedrings-
potensiale, sier justisminister Grete Faremo. 22. juli-kommisjonens rapport 
skal foreligge i august. – Den vil vi har sterkt fokus på, sier hun.

av jan erik thoresen

– Når begrepet «beredskap» nå er 
tatt inn i Justisdepartements navn er 
det fordi Regjeringen ønsker å løfte 
frem og styrke landets muligheter til 
å møte alle typer uønskede hendel-
ser. De erfaringer vi har gjort etter 
terroranslagene 22. juli i fjor viser at 

vi har mye å vinne på å vektlegge det 
samarbeidsansvar de ulike etater 
allerede har. Det dreier seg om hvor-
dan ansvaret skal organiseres på 
best mulig måte.

På oppdrag fra meg har Per Blei-
kelia utarbeidet en rapport med 
vurdering av departementets bered-
skapsoppgaver. Denne vurderingen 
omfatter både organisering og res-
surser, opplyser Grete Faremo.

forBedringspoTensiale
Rapporten inneholder helt konkrete 
tiltak for å kunne forbedre og effek-

tivisere norsk beredskap. I kjølvan-
net av den 22. juli har debatten i stor 
grad dreiet seg om det sivilmilitære 
samarbeid.

– Det formelle samarbeid er vik-
tig. Spørsmålet er hva Forsvaret skal 
kunne bidra med i fredstid. Det skal 

tungtveiende grunner til at Bistands-
instruksen endres, men Forsvarsde-
partementet har fått i oppdrag å se 
nærmere på den. Uansett er kunn-
skap om kapasiteter, informasjons-
utveksling og felles øvelser av stor 
betydning. Vi må være opptatt av en 
tydelig rollefordeling. Nettopp dette 
er sentralt for alle etaters arbeid med 
beredskapsspørsmål. Det skal ikke 
herske noen tvil om hvem som har 
ansvar for hva. Grunnleggende har 
samfunnet en god beredskap, men vi 
må aldri lene oss tilbake og tro at vi 
er perfekte. Det vil alltid være rom 

for forbedringer og justeringer, både 
hos offentlige og private aktører, 
påpeker justisministeren.

god grunnBeredskap
Etter «Dagmars» herjinger, var Grete 
Faremo og besiktiget skadene på 
Nordvest landet.

– Jeg snakket med mange, både 
skadelidte og representanter fra den 
regionale og kommunale sektor. 
Mitt inntrykk er at mye fungerte bra 
og at en var godt forberedt på natu-
rutløste hendelser. Så får vi gjøre 
noe med det som fungerte dårlig, 
presiserer Faremo.

venTer på rapporTer
Justisministeren ser med forventing 
frem til to viktige Stortingsmeldin-
ger som snart foreligger.

– Det er en melding om sam-
funnssikkerheten og en melding om 
Resultatreformen i politiet. I tillegg 
vil Forsvarsdepartementet legge 
frem sin langtidsplan. Alle disse vil 
gi god bakgrunn for å ta grep om 
positive endringer, sier justisminster 
Grete Faremo.

«Det skal tungtveiende grunner til at Bistands
instruksen endres, men Forsvarsdepartementet 

har fått i oppdrag å se nærmere på den»
Fo
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solsTormer kan ramme samfunneT
Jo mer vi gjør oss avhengige av følsom teknologi, jo sterkere vil vi kunne bli 
rammet. Tankevekkende scenarier på «Linderudkonferansen».

av jan erik thoresen

I beste KFB-regi kunne over 60 del-
takere glede seg over spennende og 
interessante foredrag om temaet 
«Solstormer kan ramme samfunnet». 
Astrofysiker Knut Jørgen Røed Øde-
gaard, Universitetet i Oslo, komman-
dørkaptein Harald Andersen, Forsva-
rets Informasjonsinfrastruktur (INI) 
og fylkesberedskapssjef Johan Lø-
berg Tofte, Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus (FMOA) presenterte en 
tenkt problemstilling der kraftige 
solstormer ville kunne få svært al-
vorlige konsekvenser.

eT enormT aTomkrafT
verk
– Solen er ikke noe fast legeme, men 
en stor masse uten overflate. Den er 
stor – den rommer 1,3 millioner 
jordkloder. Kraftig elektromagnetisk 
stråling, partikkelstråling og utblå-
sing av gasskyer mot oss kan sette 
hele samfunnet ut av spill og med-
føre enorme skader på all infrastruk-
tur. Vi vil få et solmaksimum i 2013. 

Spørsmålet er hvor kraftige stormene 
vil bli. Jorda har også tidligere blitt 
utsatt for slike naturutløste hendel-
ser av stort format, senest i 1989 da 
Canada opplevde å bli påført vold-
somme skader på transformatorer og 
det øvrige el-nett, sa Røed Ødegaard 
i sitt foredrag. 

– Solen er et enormt atomkraft-
verk. Det er en uhyre sterk strøm 
som går over hodene våre, sa han.

forsvareT sTerkT uTsaTT
– I likhet med det sivile samfunn vil 
også Forsvaret kunne bli sterkt ram-
met, i verste fall nærmest satt ut av 
spill. For oss er det nødvendig å 
løfte frem og forvalte systemer for 
beskyttelse, understreket komman-
dørkaptein Harald Andersen.

– Sterke solstormer vil kunne slå 
ut alle kommunikasjons- og overvå-
kingssatellitter, alt som drives på 
el-kraft vil stanse opp. Helsevesen, 
alarmsentraler, nødtelefoner, GPS, 
matleveranser og luftfarten er bare 
noe av det som bryter sammen, opp-
lyste kommandørkapteinen.

de nære Ting i nærmiljøeT
Bredskapssjef Johan Løberg Tofte 
opplyste at det var øvd på scenarier 
der det dreier seg om bortfall av 
strøm i en periode på fire dager.

– Kommunene følger de lover og 
forskrifter som gjelder og er nøye 
med gjennomføring ROS-analyser. 
Dessuten øves det på alle deler av 
krisehåndteringen. Hovedfokuset er 
«de nære ting» i nærmiljøene, sa 
beredskapssjefen blant annet.

skru Tiden TilBake
Samtlige foredragsholdere påpekte 
nødvendigheten av å gå tilbake i tid 
og tenke ut løsninger som i minst 
mulig grad er strømavhengig.

sTorT engasjemenT
De innledende foredrag ble fulgt opp 
av et krisespill. Oberst Knut Jahr, ge-
neralsekretær i SIOR, åpnet med en 
orientering om totalforsvarskonsep-
tet. Seniorrådgiver Knut Olav Knut-
sen, FFI, som hadde utarbeidet scena-
riet, ledet spillet i samarbeid med 
KFBs styreleder, Anne Lise Johnsen. 

Til venstre: Knut Jørgen Røed Ødegaard. Til høyre: Sentrale veiledere på Linderudkonferansen. Foto: KFB.
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uværet i fjor kostet nær 850 millioner kr.
Finansnæringens Fellesorganisasjon anslår at forårets uvær vil koste nær 
850 millioner kroner. Beløpet er det høyeste siden 1995. Uværet «Berit», som 
herjet norskekysten i slutten av november i fjor, ødela alene verdier for rundt 
275 millioner kroner.

I en kommentar påpeker konserndirektør Ivar Martinsen i IF Skadefor-
sikring at årsakene er bygging i strandsonen, dårlige kommunale avløpsrør 
og lavtliggende byer og tettsteder.

– Hovedproblemet er at det bygges for nært havet. Og når kommunene 
ikke sørger for vedlikehold av avløpssystemet skyves hele regningen over 
på innbyggerne gjennom forsikringspremiene, sier Martinsen.

slakTer Beredskapen 
eTTer «dagmars»  
herjinger

Da orkanen «Dagmar» kuttet telenettet  
i fjor fikk flere kommuner flydd inn satel-
litt telefoner for å holde kontakten med 
nødetatene. Imidlertid viste det seg at 
flere av satellitt telefonene ikke fungerte. 
Ordføreren i Stryn kommune, Sven Flo, ga 
åpent uttrykk for at beredskapen var under 
enhver kritikk.

– Slik jeg vurderer det har vi ikke noen 
beredskap på satellitt telefon, sa ordføre-
ren i et intervju med TV2-nyhetene.

Flo, som var øverste leder for kriseledel-
sen i den orkanrammede kommunen  
i Nord fjord, mener at satellitt telefonene 
dessuten kom for sent fram til flere av kom-
munene som trengte dem. Stryn- ordføreren 
får støtte fra flere andre ord førere i fylket.

Fylkesberedskapssjefen i Sogn og Fjor-
dane, Håvard Stensvand, opplyste at tele-
fonene var tomme for batteri og at de ikke 
ble testet før de ble sendt ut. Han erkjenner 
at beredskapen ikke var god nok, men 
mener samtidig at kommunene selv må 
sørge for beredskap.

60 000 Bor i kvikkleire  
områder i norge

I følge Norges vassdrags- og energidirekto-
rat (NVE) bor rundt 60.000 mennesker i 
kvikkleireområder her i landet. De mest 
utsatte områdene ligger i Trøndelag og på 
det sentrale Østlandet.

I et intervju med avisen Nationen opply-
ser seksjonssjef Steinar Schanche i NVE at 
nybygging og andre større inngrep er 
underlagt streng regulering.

– Utbygger må dokumentere at forekom-
ster av kvikkleire er kartlagt og gjøre rede 
for stabiliserende tiltak, sier seksjonssjefen.

Schanche opplyser at selv små tiltak 
som medfører graving eller utfylling av 
masser kan utløse skred dersom det ikke 
stabiliseres på riktig måte.

Representanter fra Heimevernet besiktiger skadene. Foto: Heimevernet.



6  T R Y G G E  S A M F U N N  1 • 2 0 1 2

nytt

nasjonale varslingssysTemer videreføres
En arbeidsgruppe mener massemediene er den viktigste kanalen for å nå 
hurtig ut til befolkningen.

På oppdrag fra Justisdepartementet 
har en arbeidsgruppe gjennomgått 
dagens eksisterende system. Grup-
pen har bestått av representanter fra 
Direktoratet for Samfunnssikkerhet 
og Beredskap (DSB), Post- og teletil-
synet, Norges Vassdrags- og energi-
direktorat (NVE), Politidirektoratet 
og Direktoratet for nødkommunika-
sjon.

I konklusjonen kommer det frem 
at massemedia er den viktigste ka-
nalen for å nå hurtig ut til befolknin-
gen med viktige meldinger. Myndig-
hetene, i de fleste tilfeller politiet, 

har anledning til å pålegge NRK å 
kringkaste såkalte «meldinger fra 
statsmyndigheter». Det samme gjel-
der for radiostasjoner som er omfat-
tet av lokalradioavtalen. For å på-
kalle folks oppmerksomhet og få 
dem til å lytte på myndighetenes 
melding på radio, kan Sivilforsvarets 
tyfoner benyttes.

Arbeidsgruppen påpeker at det i 
visse tilfelle kan være behov for sær-
skilte varslingstiltak og mener at en 
her må følge de alminnelige prinsip-
per for ansvar, nærhet og likhet i 
beredskapsarbeidet. I praksis inne-

bærer dette at den enkelte kommune, 
ut fra egne risiko- og sårbarhetsana-
lyser, må vurdere behovet for særlig 
varsling. I de få kommunen der det er 
et slikt behov, mener gruppen at ut-
giftene bør bekostes av den som har 
ansvaret for risikoen. I enkelte tilfel-
ler der risikoen er naturskapt, eksem-
pelvis i områder hvor det er etablert 
overvåking av ustabile fjellpartier, 
mener gruppen at Staten må dekke 
deler av kostnadene. 

Rapporten er oversendt Justisde-
partementet med forslag om at den 
sendes ut på bred høring.

NRK spiller en viktig rolle. Her er  Radiohuset på Marienlyst i Oslo. Foto: Aftenposten
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1,5 milliarder kroner Til nødneTT
Utbyggingen av Nødnett i hele fastlands-Norge er en stor-
satsning på samfunnssikkerhet.

For inneværende år er det bevilget 1,5 milliarder kroner til den videre utbyg-
ging av Nødnett. Så langt er Nødnett allerede utbygget i 54 kommuner og 6 
politidistrikter i det sentrale Østlandsområdet. Den videre fremdrift er inndelt 
i 5 faser der detaljerte utbyggingsplaner er under utarbeidelse. Fase 1 omfat-
ter Hedmark, Gudbrandsdal og Vest-Oppland, fase 2 utgjør Nordre Buskerud, 
Vestfold, Telemark og Agder, mens Rogaland, Haugaland, Hordaland og Sunn-
hordland og Sogn og Fjordane omfatter fase 3. I fase 4 finner vi Sunnmøre, 
Nordmøre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag, mens Helgeland, 
Salten, Midtre Hålogaland, Troms og Finnmark er satt opp i fase 5.

I en kommentar til satsningen på Nødnett sier direktør Tor Helge Lyngstøl 
i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) at hurtig varsling vil øke sik-
kerheten for befolkningen.

– I pinsehelgen i fjor fikk vi demonstrert at det er viktig å ha et uavhengig 
sambandsnett for krisekommunikasjon når de kommersielle nettene er 
utilgjengelige. Etter terroranslagene 22. juli har behovet for et landsdek-
kende og robust Nødnett blitt ytterligere forsterket, fremhever Lyngstøl.

samarbeid om naturutløste hendelser

På oppdrag fra Justisdepartementet har Direktoratet for Samfunnssikkerhet 
og Beredskap (DSB) opprettet «Samvirkeområdet natur» for å styrke samar-
beidet mellom etater som arbeider med ulike spørsmål knyttet til naturhen-
delser. «Samvirkeområdet» er en del av Norges forpliktelser til FNs Interna-
tional Strategy for Disaster Reduction (ISDR).

Foruten DSB består arbeidsgruppen av Meteorologisk institutt, NVE, Sta-
tens byggtekniske etat, Direktoratet for naturforvaltning, Statens landbruks-
forvaltning, Kystverket, Vegvesenet, Kartverket, Klima og forurensningsdi-
rektoratet. Riksantikvaren, Kommunenes Sentralforbund, NGU og Justisde-
partementet foruten tre fylkesmannsembeter.

Sagt med andre ord – en gruppe med meget bred sammensetning.

forslag Til varsling

Forslag til fremtid befolkningsvars-
lingskonsept medfører i hovedtrekk 
en videreføring av dagens konsept.

Når det gjelder bruk av ulike typer ny 
teknologi i befolkningsvarslingssam-
menheng mener arbeidsgruppen at 
Cell Broadcast (CB), som er til vurde-
ring som et fremtidig befolkningsvars-
lingssystem over mobiltelefon innen-
for flere EU land, som det mest 
interessante. DSB følger derfor dette 
EU-prosjektet sammen med flere 
andre europeiske land.

Det er viktig at det utarbeides klare 
retningslinjer eller forskrifter i forhold 
til roller og ansvar ved eventuell imple-
mentering av nye befolkningsvars-
lingssystemer, herunder rollefordeling 
mellom DSB og Politidirektoratet.

Massemedia er det mest hensikt-
messige middel myndighetene har til 
å formidle informasjon til befolknin-
gen, i mange tilfeller i kombinasjon 
med andre varslingstyper.

Det anbefales etablert særskilte 
varslingsordninger som knyttes til 
uønskede hendelser i forbindelse 
med storulykkebedrifter. Form for 
varsling avhenger av type risiko. 
Kommunen er rette instans til å vur-
dere slike tilfeller.

Varsling av de aller fleste naturutløste 
hendelser bør skje gjennom masseme-
dia. Varsling knyttet til en naturutløst 
hendelse som er under overvåking, for 
eksempel fjellskred, vurderes særskilt 
for det enkelte objekt.

Nasjonale krisesituasjoner, for 
eksempel flyangrep og atomulykke, 
varsles gjennom massemedia, og 
eventuelt i kombinasjon med Sivilfor-
svaret lydgivere.

Sivilforsvaret bør kunne øve befolk-
ningen på ett signal i fredstid («Søk 
informasjon») «Viktig melding – lytt 
på radio»

Det er behov for å modernisere sty-
ringssystemet for Sivilforsvarets lyd-
givere.
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TilinTeTgjøring av eksplosiver
Eksplosiver som ligger ulovlig lagret i låver og skjul kan ut-
gjøre en stor fare. Nå tilbys gratis fjerning og tilintetgjøring.

I følge Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) er det grunn 
til å tro at det oppbevares eksplosiver uten tillatelse på gårdsbruk rundt om 
i landet.

– Vi får en del meldinger fra privatpersoner som kommer over eksplosiver 
når de rydder i låver, skjul og skur. Dette kan være av eldre dato og ligge 
igjen fra tidligere eiere. Spesielt kan gammel dynamitt være ustabil. Det er 
viktig å få fjernet det på en skikkelig måte før noen skader seg alvorlig, ad-
varer avdelingsleder Siri Hagehaugen i DSB.

Som hovedregel har DSB ansvar for å tilintetgjøre såkalte «eierløse» ek-
splosiver. I en begrenset tidsperiode har DSB kunnet tilby dette gratis. Det 
dreier seg om gårdbrukere som tidligere har hatt tillatelse til å utføre mindre 
sprengningsarbeider på egen grunn.

– De som kommer over eksplosiver skal ikke røre dem, men kontakte det 
lokale politi for å avtale nærmere fremdrift, opplyser Hagehaugen.

Begrenser muligheten for å lage bomber
Strengere regler skal nå begrense tilgangen på kjemikalier som kan brukes 
til å lage bomber. Gjennom EØS-avtalen er det særlig fokus på omsetningen 
av ammoniumnitrat.

Avdelingsleder Siri Hagehaugen i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og 
Beredskap kan fortelle at arbeidet med den nye forordningen har pågått over 
lengre tid. Hun påpeker at hendelsene 22. juli i fjor dessverre aktualiserte 
problemstillingen her i landet.

De nye reglene innebærer forbud mot å omsette ammoniumnitrat med 
16 prosent eller mer til andre enn profesjonelle brukere. Eksempler er spre-
ningsfirmaer, bønder og andre med reelt behov i sin virksomhet slik som 
gartnere eller veksthusnæringen. Det stilles også krav til sikker oppbevaring 
og transport. Kjøpere må dokumentere at de er profesjonelle brukere med 
legitimt behov.

– Intensjonen er at ammoniumnitrat ikke skal komme i urette hender og 
brukes til skadelig virksomhet, sier Hagehaugen.

sivilforsvareTs 
TjenesTe plikTige  får 
endelig nyTT uTsTyr

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og 
Beredskap (DSB) har intensivert arbeidet 
med nyanskaffelser etter at regjeringen, i 
kjølvannet av terroranslagene 22. juli i fjor, 
tok initiativ til å styrke Sivilforsvaret med 
30 millioner kroner. Avdelingsleder Jørn 
Atle Moholdt i DSB sier en kommentar at 
ekstrabevilgningen i sin helhet vil bli brukt 
til personlig utrustning for de tjenstepliktige 
mannskapene.

Hver enkelt tjenestepliktig vil få en per-
sonlig utrustning til over 11.000 kroner. Det 
dreier seg om moderne og funksjonelt utstyr 
i brannhemmende materiale, utviklet og tes-
tet for Sivilforsvarets innsatser som ofte 
gjennomføres under svært krevende forhold.

«NEw LOOK»
Samtidig som den nye innsatsuniformen 
ivaretar HMS-krav, gir den Sivilforsvaret en 
helt «New Look» i blått i stedet for grått, som 
har vært i bruk helt siden krigens dager.
– Totalt dreier det seg om kostnader i stør-
relsesorden rundt 90 millioner kroner, bare 
for mannskapenes personlige utrustning, 
opplyser avdelingsleder Moholdt.

MANgEL på MATErIELL
Sivilforsvaret vil imidlertid fortsatt ha et 
betydelig etterslep når det gjelder bevilgnin-
ger til materiell. Ved utarbeidelsen av Sivil-
forsvarsstudien i 2007 ble dette tallfestet til 
over 70 millioner kroner for å erstatte mate-
riell som er utgått på dato, for å få på plass 
15 nye fredsinnsatsgrupper og gjøre Sivilfor-
svaret bedre i stand til å forsterke nød – og 
beredskapsetatene ved store hendelser. Det 
dreier seg blant ant om store lensepumper, 
store strømaggregater, telt og kjøretøyer.

Etterslepet har økt siden den gang, fast-
slår Jørn Atle Moholdt.

Representanter fra KFB på Starum.
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I våre dager ligger utfordringene i å ta fatt på de raske 
forandringene som skjer i samfunnet. Vårt moderne 
samfunn med all sin teknologi gjør hverdagen enklere, 
men prisen er økt grad av sårbarhet. KFB skal gjennom 
kvinneperspektivet arbeide for å gjøre det norske sam-
funnet mer robust og mindre sårbart i en krisesituasjon. 
Det gjør vi bl.a. ved å gi opplæring i samfunnssikkerhet 
og beredskap til våre medlemmer gjennom informasjon, 
kurs, konferanser og øvelser. Og vi er beredt til å stille 
opp når en krise rammer, slik det ble gjort etter angrepet 
på Utøya i sommer. Videre forsøker vi å sette fokus på 
sider ved samfunnssikkerheten som bør forbedres, og 
oppfordrer til samarbeid mellom de ulike aktørene som 
har en rolle i krisehåndteringen.

KFB er derfor opptatt av å ha et godt forsvar og en god 
sivil beredskap – og ikke minst et velfungerende sivil-
militært samarbeid. I våre vedtekter står det at vi skal 
styrke landet beredskap ved å spre informasjon om to-
talforsvaret. Det er i dag er definert til å omfatte gjensi-
dig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile 
samfunn i hele krisespekteret, fra fred via sikkerhetspo-
litisk krise til krig. 

Vi trenger et forsvar som kan verne om alt vi har og 
alt vi er. KFB mener det er viktig at vårt forsvar speiler 
det samfunnet som skal forsvares, og arbeider for å 
høyne kvinneandelen på alle nivåer i Forsvaret.

Totalforsvarskonseptet innebærer at sivile og mili-
tære ressurser skal kunne samordnes best mulig for å 
verne om landet, vår selvstendighet og nasjonale ver-
dier. Terroranslag, digitale angrep og ikke minst natur-
utløste hendinger er forhold som krever en samordnet 
beredskap. Hva som skjedde den 22. juli avslørte at vi 
har en rekke forbedringspunkter innenfor den sivile 
beredskap hva gjelder nettopp å samordne våre ressur-
ser. Det burde ikke være en umulig oppgave!

Det må i den anledning nevnes at KFB i samarbeid 
med Norges Forsvarsforening også i år skal arrangere 
«Sårbarhetskonferansen», og hvor temaet denne gang 
vil være basert på terrorangrepet i sommer og hvordan 
vi kan utvikle en mer samordnet beredskap.  

KFB er også opptatt av at landets befolkning selv skal 
føle ansvar for å skape trygge, robuste samfunn, og opp-
fordrer alle samfunnsborgere til å tenke egenberedskap. 

Det kan ikke forventes at hjelpen skal være der umid-
delbart etter at en unormal hendelse har inntruffet. Vi 

er blitt bortskjemte med at alt livsnødvendig som mat, 
vann og medisiner kan skaffes til veie hele døgnet. Det 
handler ikke om å male en viss kar på veggen, men å få 
hver enkelt av oss til å tenke hva gjøre vi om strømmen 
blir borte – kanskje i flere dager? Når plastkortet ikke 
kan brukes i butikker og  minibanker, eller når vi ikke 
kan få brukt mobil, Pc, TV og ikke få fylt drivstoff på 
bilen? Har du da for eksempel vann, mat, lommelykt 
med batterier, stearinlys, fyrstikker, og en batteriradio 
tilgjengelig? Hvor lenge vil du være i stand til å ta vare 
på deg selv og de rundt deg? I Steigen i Nordland var de 
for noen år siden uten strøm i seks døgn. Det var en tøff 
utfordring. 

At det er sannsynlig at det usannsynlige skjer har vi 
fått bevist en rekke ganger. Da er det godt å ha øvd på 
ulike situasjoner. Nylig arrangerte KFB det tradisjons-
rike Linderudseminaret hvor det gjennomføres en skri-
vebords øvelse utarbeidet av Forsvarets Forskningsin-
stitutt. Deltakerne blir delt inn i grupper som regjering, 
forsvar, fylke, kommune og redning, og spiller seg igjen-
nom en hendelse. Temaet denne gang var solstormer. Et 
fenomen, som i følge NASA, vil inntreffe i 2013 og ek-
sempelvis forventes kunne forårsake ødelagte satellitter 
og svikt i strømforsyningen. Seminaret hadde var bra 
oppslutning, men vi kanskje var det flere fra det offent-
lige som burde ha benyttet anledningen til å delta i en 
slim øvelse?

Vi har noen hjertesukk. Samfunnssikkerhet og bered-
skap blir helt klart oppfattet som kjedelige temaer. Det 
gjør det vanskelig å få plass i media til innlegg og arti-
kler med mindre det kan vinkles opp mot sensasjoner. 
Hva kan vi gjøre med det? Og så er det manglende be-
vilgninger. Det planlegges for bruk av Heimevernet, Si-
vilforsvaret og de frivillige, men villigheten til å gi 
midler til drift, utstyr og gjennomføring av øvelser er 
dessverre ikke stor nok. 

Da var det veldig koselig med e-posten vi fikk her om 
dagen fra et av våre støttemedlemmer hvor vedkom-
mende skrev at hun ville høyne sin innbetaling 

til KFB. Hun fant kontingenten på kr. 120 altfor lav og 
ville at den for hennes

del skulle heves til kr. 1 000 som et lite bidrag til KFBs 
viktige arbeid!

KFB skal stå på – vi ser at det er behov for oss! 

Samfunnssikkerhet og 
beredskap

gjesteskribenten: Hanne Garder

Hanne Guro Garder er daglig leder i Kvinners 
Frivillige Beredskap (KFB). Hun er utdannet 
innen markedsføring og kommunikasjon, og 
har bred erfaring fra reklamebransjen som 
konsulent og rådgiver foruten å ha arbeidet 
mange år som markedssjef.

Representanter fra KFB på Starum.
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tema:

egenberedskap
Ras, flom, lange strømbrudd, pandemier og andre typer hendelser kan 
brått endre hverdagen for den enkelte av oss. Vi må erkjenne at uønskede 
og dramatiske situasjoner kan bli virkelighet og ta konsekvensen av det.
Mat, vann, medisiner og varme er viktige stikkord. Et fornufteig bered
skapslager bør være obligatorisk i ethvert hjem. Til syvende og sist har vi 
kanskje bare oss selv å stole på. Tenk over det – før det er for sent!
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tema: egenberedskap

– vi tar alle ansvar
– Uengasjerte politikere gir et dårlig signal til befolkningen om egenbered-
skap, mener professor Anna Haug ved Universitetet for miljø og bioteknologi. 
Også statsstipendiat Olav Albert Christophersen uttrykker sterk bekymring for 
manglende matvareberedskap. – En katastrofe kan få store konsekvenser, 
mener han.
 av jan erik thoresen

– I en tid da begrepet «beredskap» er 
på alles lepper skulle en tro at poli-
tikerne på Løvebakken ville klare å 
sette det i et helhetsperspektiv. Be-
redskap er jo et spørsmål om evne 
til å kunne stå i mot når uønskede 
hendelser inntreffer. Uten et forsvar-
lig matvarelager vil vi ligge tynt an, 
påpeker professor Anna Haug under 
en samtale med Trygge Samfunn. 
Hun har lenge vært engasjert i 
spørsmål med tilknytning til mat-
vare- og egenberedskap.

ikke populærT
– Tilsynelatende er spørsmål rundt 
egenberedskap ikke særlig populært, 
verken blant politikere eller i de 
ulike departementer. En blir stort 
sett møtt med at dette er et ikke 
eksisterende problem og at tilgan-
gen på mat og vann hele tiden er 
tilstede for et så rikt land som Norge. 
Det kan virke som om vår velferd har 
gjort oss sløve. Kanskje ser vi på oss 
selv som usårbare og tar ikke inn 
over oss at det brått kan inntreffe 
hendelser som kan endre hverdagen 
dramatisk, og da vi heller ikke vil ha 
mulighet for å kjøpe oss ut av en far-
lig situasjon, uansett hvor rike vi er, 
mener professor Haug.

klimahisTorien er glemT
Statsstipendiat Olav Albert Christop-
hersen går langt i å mene at mange 
har glemt klimahistorien.

– Ser en tilbake så har klimaet 
endret seg over tid. Akkurat nå har vi 
gått inn i en periode med ekstrem-
vær. Klimaet endrer seg i utgangs-
punktet av naturlige årsaker samtidig 
som menneskenes gjøren og laden 
har en forsterkende og fremskyn-
dende effekt, særlig i slike perioder 

da de naturlige fluktuasjonene og de 
menneskeskapte forandringene vir-
ker i samme retning. For 4.200 år si-
den gikk Sahara og Den arabiske 
halvøy fra å være et fruktbart step-
pelandskap til å bli sandørken. Det 
førte til at det Gamle Kongedømmet 
i Egypt og det akkadiske storriket i 
Mesopotamia brøt sammen. Årringer 
i trær, sulfatrike årslag i isbreer og 
samtidige historiske beretninger viser 
at verden opplevde en forferdelig 
vulkansk værkatastrofe i 536–537 e.
Kr. Det førte til svært alvorlig svikt i 
matproduksjonen og avfolking. Min-
dre enn 10 år senere kom så Justini-
ans pest, som kanskje kan ha drept 
enda flere enn svartedauden. Det er 
fullt mulig at slike dramatiske hen-
delser kan inntreffe igjen. Imidlertid 
går det erfaringsmessig svært lang tid 
mellom hendelser av denne art, men 
skulle vippepunktet for det globale 
klimasystemet bikke over, er det all 
grunn til å rope et varsku, for det kan 
komme til å bli enda verre enn det 
som skjedde i 536–537 e.Kr. At Jor-
dens folketall aldri før har vært 
større enn nå, betyr også at fallhøy-
den aldri noen gang før har vært 
større, advarer Christophersen.

pandemisk influensa
– Vi kan ikke se bort fra at vi kan 
komme til å oppleve en viruspan-
demi på linje med svartedauden. 
Alvorlig knapphet på mat kan bli 
resultatet når alt for mange av dem 
som skal produsere maten og jord-
bruksmaskinene er døde, slik at de 
må kremeres i sementfabrikker eller 
dumpes i massegraver. Det vil i så 
fall ta tid å bygge opp produksjonen 
igjen. Slik er det også dersom store 
dyrkingsområder for mat blir ørken 

eller rammet av alt for mye flom-
vann. Alt dette tilsier at vi bør ha 
matvareberedskap for minst ett år i 
regi av det offentlige og helst, der-
som vi har råd til det, for mange år. 
I Middelalderen passet bøndene på 
å ha et reservelager av korn til ett års 
forbruk. I vår tid ser det ut til at de 
minnet om alvorlige historiske hen-
delser er gått tapt. Derved er også 
tankene rundt matvareberedskap alt 
for fjern for de fleste, påpeker stats-
stipendiat Christophersen.

Olav Albert Christoffersen

Anna Haug

»
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privaT reservelager
Både Haug og Christophersen mener 
det ikke er vanskelig å forstå folks 
generelle motforestilling mot å lagre 
mat hjemme.

– Noen vil forbinde det med ham-
string som oppsto da det var va-
reknapphet i krigsårene, og en kan 
lett bli beskyldt for hysteri eller kri-
semaksimering. Det er imidlertid 
forskjell på å hamstre i panikk og det 
å ha et reservelager med mat på for-
hånd for å kunne klare seg gjennom 
en katastrofesituasjon. Situasjonen 
kan faktisk bli så alvorlig at den kan 
komme til å lamme og i verste fall 

ødelegge hele samfunnet, dersom 
beredskapen på forhånd ikke er god 
nok. Skulle det oppstå alvorlig pan-
demi der folk ble tvunget til å opp-
holde seg lenge innendørs, kanskje 
flere måneder, sier det seg selv at 
knapphet på mat og vann lett kan bli 
skjebnesvanger, sier Haug og Chris-
tophersen.

De understreker at et privat be-
redskapslager naturlig nok må base-
res på tørrmat og hermetikk. Det er 
viktig å velge produkter som dekker 
vårt næringsbehov i form av kalorier, 
mineraler og vitaminer.

«Spørsmål rundt egenberedskap står ikke  
særlig høyt på dagsorden, verken hos politikere 

eller departementer»

– Vi må tenke på at det skal dreie 
seg om mat som er holdbar og som 
kan tilberedes uten bruke av elektri-
sitet. Hvor stort lageret skal være, 
må være opp til hver enkelt, avhen-
gig av plass og antall personer lage-
ret skal dekke behovet for, under-
streker Haug og Christophersen.

«krafTfôr» for mennesker
– Myndighetene må ta høyde for at 
alvorlige hendelser kan utløse ek-
stremsituasjoner og legge forholdene 
til rette for å gjenopprette et egnet 
beredskapslager. I samarbeid med 
næringsmiddelindustrien kunne en 

forslagsvis utvikle pakker av tørre 
matvareblandinger i spesialembal-
lasje som kan ha lang holdbarhet. 
Kall det gjerne «kraftfôr» for men-
nesker. Noe bør i hvert fall skje. Vi 
kan i lengden ikke late som knapphet 
på mat og vann aldri vil kunne ram-
me oss. Tvert om – i vår digitale 
hverdag er samfunnet mer sårbart 
enn noensinne. Faren for terroran-
grep, fysisk eller på nettet, lange 
strømavbrudd og pandemier er til 
stede. Vi må for all del ikke stikke 
hodet i sanden, sier statsstipendiat 
Olav Albert Christophersen.

BeredskapsmyndigheTene er unnvikende

De som er ansvarlig for landets sikkerhet vil helst ikke mene 
noe som helst om privat matevareberedskap.

Faren for pandemier, langvarige strømutfall og terroransalg mot samfunns-
kritiske arenaer til tross, verken Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Be-
redskap (DSB) eller Næringsdepartementet ønsker å besvare spørsmål rundt 
matvareberedskap. DSB har ikke engang besvart en forespørsel fra Trygge 
Samfunn om å få en uttalelse. I Næringsdepartementet er oppfatningen at 
det ikke er naturlig at folk lagrer mat hjemme, selv i små mengder.

Dette innebærer at det offentlige ikke ønsker å ha noe ansvar, men at den 
enkelte samfunnsborger selv må gardere seg mot eventuelle kriser som 
måtte oppstå. Ansvarsfraskrivelsen står i sterk kontrast til den bekymring 
stadig flere forskere gir uttrykk for når det gjelder den gjensidige avhengig-
heten i verdensøkonomien som gjør de enkelte samfunn mer ustabile.

medisinskap 
er god 
egenBeredskap

Men det bør ryddes jevnlig. 
Og så bør en være kritisk til 
innholdet.

Stikkprøver viser at det i norske hjem er 
mange medisinskap som det ikke har vært 
ryddet i på langet tider, ofte flere år. Gamle 
medisiner kan være direkte farlig å bruke, 
så det er all grunn til å ta en slik oppryd-
ning på alvor. Og når en står overfor en 
etterfylling, bør en tenke nøye over hva en 
har behov for.

FOrSVarliG OPPBEVariNG
En hovedregel er at medisinskapet må 
plasseres slik at det er utilgjengelig for 
barn. Skapet bør være låsbart og nøkkelen 
må oppbevares på et sikkert sted. Plaster 
og gasbind bør imidlertid være tilgjengelig, 
slik at barna kan plastre mindre sår og 
skrammer selv om foreldrene ikke skulle 
være hjemme. Det anbefales at medisin-
skapet finner sin plass i et værelse med 
normal romtemperatur. Virkestoffene i 
medisinene forringes nemlig raskere jo 
høyere temperaturen er i rommet. Badet 
er derfor et lite egnet sted.

lEGENE aDVarEr
Selv om de ikke er utgått på dato skal en 
kvitte seg med gamle penicillintabletter og 
andre reseptbelagte medikamenter. Fra 
legehold advares det mot at en sper på 
penicillintabletter fra tidligere kurrer til 
senere bruk. reseptbelagt medisin er ene 
og alene beregnet på den som har fått 
foreskrevet den. legene understreker at 
en heller ikke må låne medisiner av andre.

iNNhOlDEt Er ViKtiG
Et velutstyrt medisinskap må inneholde 
plaster, gasbind, sterile kompresser, 
bomull og desinfeksjonsvæske. Bakterie-
drepende salve, termometer, hostesaft og 
smertestillende midler hører også hjemme 
i skapet. Vil en gå enda lenger kan en 
ispose til bruk ved en eventuell forstuvning 
være på sin plass. Det samme gjelder støt-
tebandasje, pinsett og sikkerhetsnåler. De 
sistnevnte tingene behøver nødvendigvis 
ikke plasseres i skapet, men det kan være 
praktisk å samle alt på ett sted.



eT langvarig sTrømBrudd:

Hva med egen
Beredskapen?

Vinterstid kan det oppstå store 
problemer når en bolig blir ut-
satt for rask nedkjøling. Det er 
best å ta sine forholdsregler.

Fra tid til annen inntreffer langvarige 
strømbrudd, spesielt på landsbygda. 
Spørsmålet er hvordan den enkelte bolig 
da skal kunne klare seg. Naturlig nok vil en 
enebolig bli raskere nedkjølt enn rekkehus 
og leilighetskomplekser. Uansett vil kulden 
over tid bli så streng at de som bor der må 
flytte ut. i etterkant vil boenheten kunne bli 
påført store skader som følge av at vann-
bårne varmesystemer og vannledninger 
sprenges.

DEt Blir FOr KalDt
Dersom temperaturen er +5 grader, vil 
unge, friske mennesker sove relativt kom-
fortabelt, forutsatt at en er godt kledd. Så 
kaldt kan det faktisk bli i løpet av ett døgn 
i et eldre og dårlig isolert hus uten annen 
varmekilde enn strøm. Etter et døgn faller 
temperaturen raskt under frysepunktet. 
Etter hvert vil det bli umulig å kunne forbli 
boende.

BEtyDEliG hElSEriSiKO
Når kroppstemperaturen synker under det 
normale er nedkjølingen for alvor i gang. 
Eldre og syke må raskt evakueres. Synker 
kroppstemperaturen fra 37 til 31–35 gra-
der, vil det kunne inntreffe en rekke fysiske 
reaksjoner som økt hjerneaktivitet, hutring, 
hyppige vannlatinger, kortere pust og etter 
hvert tale- og bevegelsesforstyrrelser.

EGENBErEDSKaP
Dersom det ikke kan la seg gjøre å opp-
rettholde en akseptabel temperatur, må en 
være forberedt på å flytte til slektninger, 
bekjente eller til steder kommunen har 
opprettet midlertidig. Dette er en situasjon 
de færreste ønsker skal inntreffe. Da kan 
det være at de angrer seg på at en ikke var 
forutseende nok til å ha et par flyttbare 
parafinovner stående i beredskap sammen 
med noen reservekanner. Eller tilstrekkelig 
med stearinlys og fyrstikker, for å nevne 
noe.

et lyspunkt i mørket
En lommelykt – eller flere – er en selvskreven del 
av egenberedskapen.

Når strømmen går og mørket senker seg over hjemmet blir lommelykten 
med ett svært viktig. Ja, hva gjorde vi egenlig av den? Ble den lagt i en kjøk-
kenskuff, i et kott eller i garasjen? Så finner vi den kanskje etter hvert for så 
å oppdage at batteriet for lengst er utgått. Reservebatterier? Nei, det har vi 
ikke, og om vi hadde noen så er heller ikke de brukendes.

Det er lett å kjenne seg igjen i en slik situasjon. Og hva gjør vi da? Jo, det 
var det med fyrstikker og stearinlys. Siden vi ikke røyker og kanskje heller 
ikke har noe ildsted eller en grill, finner vi kanskje heller ikke noen fyrstik-
ker. Det er stormfullt ute og lang vei til naboen. Så blir vi famlende rundt i 
mørket. Selv om øynene gradvis venner seg til mørket og vi er godt kjent i 
huset, byr det på problemer å orientere seg – særlig om vi må gå opp eller 
ned trapper. Tiden går og mørket består.

føre var
Lommelykt, gjerne flere, ekstra batterier, fyrstikker, stearinlys og telys er 
selvskrevne hjelpemidler når strømmen går. Det kan bli en, bokstavelig talt, 
smertefull opplevelse å sitte der i mørket. Å være føre var, som det heter, er 
en god leveregel. Det å tenke beredskap er å verne om seg selv og sin familie. 
Beredskap er å være forberedt om noe uforutsett skulle inntreffe og komme 
seg gjennom hendelser uten for mye besvær.

mange Typer
Det finnes lommelykter i ulike prisklasser, størrelser og typer. Prisforskjellen 
kan være fra 50 – 600 kroner. En bør velge ut i fra sitt eget behov. Det finnes 
også mange typer batterier. Velg de som har lengst levetid og noter i alma-
nakken når tiden er moden for fornyelse.
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HverT 17. sekund Blir en  
person BrannskadeT
De fleste skadene skjer i private hjem. Barn, eldre og funk-
sjonshemmede er mest utsatt. Her må en tenke beredskap.

Noen brannskader er av mindre omfang og kan eksempelvis skyldes stryke-
jern, varmt vann eller bruk av grill eller ovn. De fleste brannskadene skjer i 
private hjem. Barn, eldre og funksjonshemmede er de mest utsatte grup-
pene.

Alle brannskader skal betraktes som alvorlige. Dersom en person har fått 
en brannskade på størrelse med vedkommendes egen hånd med synlige 
blemmer eller mistanke om blemmer, skal personen søke medisinsk hjelp, 
enten ved henvendelse til lege eller legevakt. Det skal alltid utvises ekstra 
varsomhet ved brannskader i ansiktet, på hendene, føttene og i skrittet. Det 
er i dag en anerkjent oppfatning at rask nedkjøling, uansett størrelse, redu-
serer brannskadens dybde. Å starte nedkjølingen av det forbrente området 
umiddelbart er viktigere enn transport til lege. Avkjølingen bør vare i minst 
30 minutter. Her gjelder det å kunne benytte det en har for hånden – vann-
dusj, springvann, sjøvann, snø eller is. Det beste er å bruke rennende vann 
med en temperatur på rundt 15 grader.

For sin egen og familiens beredskap, kan en ha spesielle brannbandasjer 
tilgjengelig. Disse bandasjene består av en vannbasert gele som virker av-
kjølende, reduserer smerte og holder såret rent og fuktig. Mindre brannsår 
kan dekkes med sterile tørre kompresser eller et rent laken eller putetrekk 
etter avkjølingen. Bandasjen skal være løstsittende og trenger ikke feste. Det 
er viktig ikke å smøre på hudkrem, fett eller salver. Ved brannskader som 
trenger legetilsyn, må en fortsette med avkjølingen av det forbrente området 
under transporten ved å legge på kalde og fuktige omslag. Har klær brent 
seg fast i huden, skal en overlate til en lege å fjerne klærne.
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Brann og 
forBrennings skader

FørStEGraDSFOrBrENNiNG
Dette er en overflatisk brannskade. 
Bare det ytterste laget av huden er 
rammet. huden er rød og vond. En 
vanlig solforbrenning er et typisk 
eksempel på førstegradsforbrenning.

aNDrEGraDSFOrBrENNiNG
Dette er en middels dyp brannskade. 
huder er rød, hoven og vond, og det 
blir blemmer i den.

trEDjEGraDSFOrBrENNiNG
Dette er en dyp brannskade. huden er 
hvit, grå, brun eller svart. huden kan 
være læraktig og uten følelse.

BraNNSKaDEr i lUFtVEiENE
Flammer, varm luft og giftige gasser 
kan komme inn i munnen og ned i luft-
røret og luftrørsgreinene. Det kan føre 
til at de hovner opp. hvis det blir for 
trange, kan den skadde kveles. 
tegn på luftveisskade:
•  hovne lepper og svidde nesehår
•  Sot rundt munnen eller i spyttet
•  Svidde øyebrun
•  hoste, heshet og pustevansker
•  Brannsår i munnhulen eller svelget
•  Bevisstløshet

Så dramatisk kan det bli. Fo
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en Brann uTvikler seg sværT forT
Når den først bryter ut, har en ingen tid å miste. Ikke noe er mer ødeleggende 
enn en brann i eget hjem. Å ha beredskapen i orden er avgjørende.

Den gjennomsnittelige utryknings-
tid for brannvesenet i Norge er 14 
minutter. Dette innebærer at en er 
overlatt til seg selv i en kritisk fase. 
En må rett og slett være sin egen 
brannmann. Bor en på landet, kan 
det gå lang tid før hjelpen kommer.

rask evakuering vikTigsT
Huskeregelen om å redde, varsle og 
slokke er oppskriften på hvordan en 
bør opptre ved brann. Rekkefølgen 
vil nok kunne variere fra situasjon til 
situasjon, men uansett er det å redde 
sin familie og seg selv det altover-
skyggende. Når en forsøker å slokke 
må en ikke utsette seg selv eller 
andre for fare. Brannvesenet må 
varsles på nødnummeret 110.

røykvarsleren må  
fungere
Det er lovpåbud om at alle private 
hjem skal ha minst en godkjent røyk-
varsler installert. Det er den som gjør 
at en blir oppmerksom på røykutvik-

ling og brann, noe som er livsviktig 
når en ligger og sover. I våken tilstand 
vil en antakelig oppdage at det be-
gynner å brenne, men det er slett 
ikke sikkert. Røykvarsleren er avhen-
gig av at den har batteri som funge-
rer. Den må derfor sjekkes med jevne 
mellomrom. Begynner den å pipe 
uten grunn, er det tegn som tyder på 
at batteriet er på vei til å bli utladet. 
Nytt batteri må da installeres omgå-
ende. En røykvarsler uten batteri er 
intet mindre enn en falsk trygghet.

lær Bruken av slokke
midler
Det er god egenberedskap å lære seg 
bruken av slokkemidlene. Det er på-
budt å ha slokkemidler i form av 
brannslokningsapparat eller hus-
brannslange. Disse må plasseres lett 
tilgjengelig. Det er viktig å lese bruks-
anvisningen for slokkeapparatet og 
gjerne «tørrtrene» med det. Ikke glem 
å snu apparatet opp ned av og til, slik 
at pulveret ikke klumper seg i bunnen.

BrannTeppe og  
evakueringssTige
Dersom en bor i et hus med flere 
etasjer er det mulig å anskaffe seg en 
brannstige. De finnes på markedet, 
enten i form av en fleksibel utgave 
eller stige fastmontert på vegg. Disse 
er utfellbare og kan være operative 
ved et enkelt håndgrep. Det er viktig 
å «prøvegå» stigen og håpe at det 
aldri vil bli bruk for den senere.

Som et supplement til slokkeap-
parat og husbrannslange kan en også 
anskaffe seg et brannteppe. Det er 
laget av et ubrennbart materiale. 
Ved kvelning av flammer forhindrer 
en at brannen får tilført oksygen. 
Dermed dempes brannen tilstrekke-
lig til at en får slokket den. Husk 
imidlertid at en ikke kan kvele glør 
etter en brann. Sørg for å etterslokke 
med vann hvis det har vært brann i 
papir, tre, tøy og lignende brennbart 
materiale.
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– kontroll over egen identitet er god egenberedskap

I et digitalt samfunn er vi alle avhengig av å foreta nettbaserte forretnings-
transaksjoner. – Vær på vakt. Der det er penger, er det svindlere, sier divisjons-
direktør Sofie Nystrøm i DnB. 

av jan erik thoresen

Datateknikken har gjort sitt inntog i 
nær sagt alle norske hjem. Den digi-
tale hverdag har på mange måter 
gjort tilværelsen enklere, men sam-
tidig mer sårbar. Som på andre sam-
funnsarenaer finnes det også her 
aktører som på ulovlig vis utfordrer 
det som skulle være trygt og sikkert. 
Stadig flere rammes av identitetsty-
veri, kredittkortsvindel og datavirus. 
I utgangspunktet skulle en tro at 
anslagene først og fremst var rettet 
mot bankvesenet.

– Men slik er det ikke. Bankene 
investerer store beløp for å stå imot 
angrep som kan true sikkerheten. 
Selv om angriperne stadig prøver 
nye metoder for å bryte gjennom 
forsvarsverket har det vist seg at 
bankene har hatt meget små tap. Det 
skyldes at finansnæringen har et 
meget solid grep om situasjonen og 
tar datasikkerheten på alvor, fortel-
ler divisjonsdirektør Sofie Nystrøm 
i DnB.

BekymreT for kundene
Nystrøm, som er sikkerhetsansvarlig 
i DnB, er imidlertid bekymret for de 
utfordringer bankenes kunder møter 
i hverdagen.

– Vi opplever at det er kundenes 
PC-er som er hovedangrepsmålet. I 
en travel hverdag der datamaskinen 
brukes mye, går det ofte fort i svin-
gene. Det vet de kriminelle å utnytte. 
Vi har faktisk opplevd at DnBs egen 
hjemmeside ved flere anledninger er 
blitt manipulert. Den så helt identisk 
ut, bortsett fra en kunngjøring om at 
kundene skulle taste inn sine per-
sonopplysninger «på nytt» fordi ban-
ken holdt på med en omlegging. 
Heldigvis ble dette raskt oppdaget og 
medførte ingen stor skade. Dette så 
tilforlatelig ut og vi kan ikke for-
vente at en travel kunde uten videre 
skulle kunne oppdage svindelforsø-
ket. Samtidig kan det være greit å 
komme med en sterk oppfordring: 
Vær kritisk når noen ber om person-
opplysninger. Er du i den minste tvil 
bør du undersøke oppfordringen 
nærmere, råder Sofie Nystrøm.

Hun understreker at anerkjente 
anti-virus program kan beskytte 
mye, men dessverre ikke alt.

– De profesjonelle hackerne kan 
også gå løs på de applikasjoner du 
selv installerer. Et godt råd kan være 
at brukeren jevnlig oppdaterer sin 
programvare, understreker Nystrøm.

erkjenne proBlemeT
Det er ikke enkelt å vite at en er hac-
ket. Det klareste tegnet er imidlertid 
at det plutselig begynner å komme 
unaturlige store regninger på varer 
og tjenester en ikke har bestilt.

Skulle et kredittkort komme på 
avveie og tyven av en eller annen 
grunn skulle få tilgang til PIN-koden, 
er det ofte slik at vedkommende tar 
ut mindre beløp over tid. Ved ikke å 
tømme kontoen umiddelbart, unn-

går en lettere å bli oppdaget. En 
SMS-varsling fra banken er en god 
beredskap. Oppholder du deg ek-
sempelvis i Trondheim og du varsles 
om at det er tatt ut 500 kroner i 
København, kan du omgående rea-
gere. Det beste er at en selv erkjen-
ner at hacking kan være et problem 
som kan ramme en selv og i neste 
instans gjøre det en kan for å stå i 
mot, sier Sofie Nystrøm.

konTroll over egen 
idenTiTeT
Divisjonsdirektør i DnB, Sofie Ny-
strøm understreker at en må ta kon-
troll over ens egen identitet.

– I dag er svært mange å finne på 
sosiale media, særlig Face Book. Vær 
bevisst på hvordan du opptrer. Legg 
ut bilde av deg selv og marker din 
identitet. På den måten blir det van-
skelig å manipulere for dem som 
måtte ha tvilsomme hensikter. Sam-
tidig skal du vite at hele finansnæ-
ringen er på vakt døgnet rundt. 
Kampen mot hackere er en slags 
maratonsjakk der den som er mest 
utholden vinner. Mange hackere gir 
opp, mens andre grupper prøver seg. 
Den enkelte nettbruker må også 
gjøre sitt for å forhindre at noen 
misbruker systemene, sier Nystrøm.

Sofie Nystrøm. Foto: KFB:

gode Beredskapsråd

• ikke oppgi personlig informasjons til 
ukjente på telefon, e-post eller over 
internett.

• legg aldri igjen personinformasjon 
hos selskaper du ikke vet noe om.

• Sett lås på postkassen.
• riv i stykker dokumenter som inne-

holder personopplysninger før de 
kastes i avfallsdunken.

• Unngå å ha passord, Pin-koder i 
lommebok eller vesker.

• Klikk aldri på lenker i e-post for å 
legge inn personinformasjon på en 
internettside.

• Bruk brannmur og antivirus-pro-
gram

• hold alle programmer på PC-en 
oppdatert.

• Oppbevar dine personopplysninger 
på et sikkert sted.
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Hva er egenTlig vann?
Det er flere teorier om hvor vannet kommer fra. Den mest omtalte er at 
vannet på Jorden kommer fra kometer. Kometene består for det meste av is. 
Sannsynligvis har kometene falt ned på jorda i små mengder daglig i millio-
ner av år. I solsystemet er det stadig isrester som er blitt etterlatt av passe-
rende kometer. Når restene støter bort i jordatmosfæren smelter de av 
varmen og blir til damp, som igjen faller ned som regn.

fakTa
• Vann fryser ved 0 grader celsius og koker ved 100 grader celsius
• Vann har ikke lukt, smak eller farge
• Vann er livsviktig for alt levende på jorda
• Vannets koke- og frysepunkt varierer med hvor høyt og lavt du er i atmos-

færen
• Vann er tyngst ved 4 grader celsius
• Vann er et av de beste løsemidlene vi har på jorda
• Vann har en densitet på 1 g/cm3 ved 4 grader celsius
• 70 % av jorda er dekket av vann

egenBeredskap er 
å kunne  
førsTeHjelp

hele familien kan faktisk bli isolert over en 
lengre periode dersom en naturutløst hen-
delse, strømbrudd eller andre kriser skulle 
inntreffe. Dersom noen skulle bli skadet 
eller akutt syke vil det kunne ta tid før den 
det gjelder kan komme til behandling av 
kvalifisert helsepersonell. i tiden frem til 
nødvendig hjelp og utstyr er disponibelt, 
vil pasienten trenge behandling. Det kan 
dreie seg om livreddende førstehjelp for å 
sikre livsviktige funksjoner som åndedrett 
og blodsirkulasjon eller å stanse blødnin-
ger. Frivillige organisasjoner som Norsk 
Folkehjelp og røde Kors arrangerer kurs 
gjennom sine lokale nettverkt rundt om i 
landet. i tillegg driver en rekke private 
aktører også slik opplæring.

Trekk uT  
sTøpseleT!

For å unngå faren for brann er det et godt 
råd å trekke ut støpselet av stikkontakten. 
Men dra aldri i selve pluggen eller lednin-
gen. Slik unngår en å skade støpselet og 
derved øke brannfaren. Ved å gjøre dette 
riktig er en på den sikre siden. Det elek-
triske materiellet er dimensjonert slik at 
støpselet skal kunne fjernes fra stikkon-
takten tusenvis av ganger uten at risikoen 
for brann skal oppstå. i tillegg er det gjort 
tester med høyere strøm og spenning enn 
det kontaktene normalt utsettes for. De 
moderne stikkontakter er utstyrt med en 
bakplate som beskytter treverk og andre 
brennbare materialer i veggen de monte-
res på. Platen begrenser dessuten meng-
den av støv som trenger inn. Det er viktig 
å huske på at støpselet ikke er noen bryter 
i tradisjonell forstand. Det sikrer bare at 
apparatet er koblet fra strømnettet.

riktig og fornuftig bruk av elektrisk ma-
teriell og apparatur gir trygghet i hverda-
gen.
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som ungdommer flest var også 
Linn Elise i tvil om hvilken vei 
hun skulle velge etter videre-

gående. Selv sier hun at politi, vete-
rinær og friluftsinspektør sto på 
ønskelisten. I en periode var hun 
også inne på tanken om å studere 
psykologi, men så endte det med at 
hun begynte på Befalsskolen.

– Jeg liker å ha med mennesker å 
gjøre og å utvikle meg selv som per-
son. Det skulle vise seg at Befalssko-
len passet meg utmerket i og med at 
jeg også lærte personalledelse. Jeg 
fikk for alvor smaken på en karriere 
i Forsvaret. Som person elsker jeg 
utfordringer og innså raskt at det 
ville kunne åpne seg spennende 
muligheter om en arbeidet målbe-

visst. Foruten 3 år på Krigsskolen ble 
det flyskole i USA. Jeg var ferdig ut-
dannet helikopterpilot i 2009 og har 
siden det vært stasjonert i 339-skva-
dronen på Bardufoss flystasjon, for-
teller Linn Elise.

Her betjener hun ett av i alt tolv 
helikoptre av typen Bell 412. Denne 
helikoptertypen kan fly i over 250 

kilometer i timen og blir benyttet til 
taktisk transportstøtte til Hæren og 
VIP – og ambulanseflyging foruten 
søk – og redningsoppdrag.

Trener for inTernasjo
nale operasjoner
Bell-helikoptrene er mye i luften og 
det øves på krigssituasjoner i forbin-
delse med NATO-relaterte operasjo-

ner i ulike konfliktområder. Linn 
Elise Goos Rølvåg er en av dem som 
i løpet av våren drar til Afghanistan 
på oppdrag for Forsvaret. Det dreier 
seg om å være en del av NAD-bidra-
get (Norwegian Aeromedical De-
tachment) som skal drive med am-
bulanseflygning og evakuering av 
skadde og sårede.

– Dette ser jeg med forventing 
frem i mot. Det er jo en del av jobben 
å bidra i internasjonale operasjoner. 
Jeg opplever det som meningsfylt og 
givende å kunne bidra, sier Linn 
Elise.

gikk Til sydpolen
Før jul i fjor, nærmere bestemt i ti-
den 26. november til 19. desember, 
gikk hun sammen med seks andre 
på ski til Sydpolen.

– Det var en helt unik opplevelse. 
Ikke bare dreier det seg om en fan-
tastisk naturopplevelse i ett av ver-
dens flotteste områder, men også det 
at en blir bedre kjent med seg selv. 
En lærer å mestre det rent mentale. 

Linn Elise Goos Rølvåg fra Bardufoss er Norges 
eneste kvinnelige Bell-pilot.
– Jeg har verdens kuleste jobb, sier hun. Linn 
Elise gikk til Sydpolen før jul i fjor. I løpet av 
våren skal hun tjenestegjøre i Afghanistan.

av jan erik thoresen

målrettet og 
 elsker 

utfordringer

profilen
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«Jeg ser med forventning frem til å tjeneste
gjøre i Afghanistan. Det er en del av jobben  

å bidra i internasjonale operasjoner»
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Å gå uke etter uke i et monotont 
landskap og kjempe mot kulde, vind 
og storm gjør noe med en. En må ta 
vare på seg selv og samtidig gi et 
positivt bidrag til de andre på ekspe-
disjonen. Det dreier seg om samar-
beid under ekstreme forhold. God 
læring foran reisen til Afghanistan.

hardT arBeid
Linn Elise vil ikke benekte at hun har 
arbeidet hardt for å komme dit hun er.

– Jeg er nok litt «kjerringa mot 
strømmen» og har alltid likt å gjøre 

utradisjonelle ting, men har jeg først 
bestemt meg for å nå et mål, satser 
jeg for fullt. Det er nødvendig å ha 
sterkt fokus på hva som kreves. Å 
komme inn på Luftforsvarets fly-
skole var ikke enkelt. Det var knall-
hard konkurranse. I perioder tenkte 
jeg at jeg ikke skulle klare å mestre 
kravene. I utgangspunktet mente jeg 
nok at sjansen for å bli pilot i Forsva-
ret var ganske liten. Men så sendte 
jeg inn søknaden og nå har jeg ver-
dens mest spennende jobb, sier Linn 
Elise entusiastisk,

Hun mener at jenter ikke skal 
undervurdere seg selv i forhold til 
gutter.

– En må ikke tenke at en ikke er 
god nok. Det er bare å stå på og være 
målrettet. Forsvaret er en flott ar-
beidsplass med mange spennende 
utfordringer. For min egen del skulle 
jeg ønske meg flere kvinnelige kol-
leger, sier Linn Elise Goos Rølvåg.
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NYTT fra medlemsorganisasjonene

sTifTelse fullfinansierer redningskøyTe

Styret i Bergersen Allmennyttige Stiftelse har bevilget 12 millioner kroner 
til ny redningskøyte. Styreformann Jan-Fredrik Wilhelmsen påpeker at Red-
ningsselskapet gjør en viktig jobb langs kysten. 

– Redningskøytene skaper en verdifull trygghet på sjøen, sa Wilhelmsen 
ved overrekkelsen. Den nye redningskøyta er bygget i komposittmaterialer 
og vil få moderne drivstofføkonomiske fremdriftsmotorer og bedre manøv-
reringsevne enn konvensjonelle propellsystemer. Fartøyet er svært miljø-
vennlig ved at utslipp av klimagasser reduseres med mer enn 50 prosent i 
forhold til dagens skøyter. Det leveres i løpet av våren og vil inngå i bered-
skapen i Oslofjorden fra sommeren av.

– Vi er takknemlige for det samfunnsansvar som her utvises. Den nye, 
raske skøyta vil gjøre av vi hurtig kan være på plass når noe skjer og derved 
redde liv, sier generalsekretær Øyvind Stene i Redningsselskapet.

gjenoppreTT lager av maTkorn!

Norges Kvinne- og familieforbund har en klar appell til Landbruks- og mat-
departementet: Gjenopprett lager av matkorn!

På organisasjonens siste landsmøte ble det vedtatt en resolusjon der det 
kreves at det gjenopprettes et lager av matkorn for minst 12 måneder.

Videre heter det i resolusjonen: «Et nasjonalt mål etter 2. verdenskrig var 
å ha kornlager. Dette var for å sikre innbyggerne dersom vi kom i en kritisk 
situasjon. Denne posten ble kuttet i Statsbudsjettet for 2003. Tilstanden som 
vi nå opplever i flere land og på flere kontinenter viser at vi ikke må være så 
naive å tro at en matvarekrise ikke kan skje i Norge. Vi oppfordrer derfor 
Regjeringen til å gjenopprette kornlager i Norge. Dette kan også nyttes av 
FN som nødhjelp til andre land som er i krise. Norge har økonomi til dette.»

SUNN MATgLEDE
Norges Bygdekvinnelag ønsker å opp-
muntre småbarnsforeldre til å ha gode 
måltidsvaner og til å lage sunn og 
næringsrik mat med gode råvarer. De 
har nå laget brosjyren «Sunne matgle-
der for små mager». Der gis det gode 
råd og oppskrifter. Bygdekvinnelaget 
har dessuten utarbeidet et kursopplegg 
til brosjyren som lokallagene kan bruke 
som grunnlag. Kurset skal være en 
praktisk tilnærming der deltakerne skal 
lære å lage egnet mat til spedbarn fra 
grunnen av og ellers gi kunnskap om 
hva slags mat som egner seg for for-
skjellige aldersgrupper. Målgruppen for 
kurset er nybakte foreldre eller de som 
skal bli det. Mer informasjon på www.
bygdekvinnelaget.no

Ny gENErALSEKrETær I NASJONAL-
FOrENINgEN
Lisbeth rugtvedt er ansatt som ny 
generalsekretær i Nasjonalforeningen 
for folkehelsen. Hun kommer fra stil-
lingen som statssekretær i Kunnskaps-
departementet. rugtvedt har lang poli-
tisk erfaring. I departementet hadde 
hun ansvar for barnehage, grunnskole, 
videregående skole og voksenopplæ-
ring. Hun har også vært stortingsrepre-
sentant og byrådssekretær for kultur i 
Oslo kommune.
– Vi er glad for å ha sikret oss en per-
son med solid erfaring og som kan 
bidra til å videreføre vårt viktige arbeid, 
sier Nasjonalforeningens styreleder, 
John Kjekshus, i en kommentar.
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NYTT fra KFB

kfBs Beredskapspris 2011
Som frivillig oppholdt prisvinneren seg på Utøya i regi av Norsk folkehjelp, 
avd. Buskerud. Hanne Balch Fjalestad sto og stekte vafler til ungdommene 
da skuddene begynte å falle. Hun samlet noen ungdommer bak seg, gikk mot 
terroristen og sa: «Man skyter ikke barn!» Sekunder senere var hun selv død. 
Det at hun oppholdt gjerningsmannen gjorde at flere ungdommer klarte å 
unnslippe.

Hanne Balch Fjalestad drev i flere år med frivillig arbeid i Norsk Folkehjelp, 
Buskerud, og var kjent som en positiv, vennlig og engasjert person.

For sin frivillige innsats i Norsk Folkehjelp, avd. Buskerud, og sin modige 
opptreden på Utøya kunne hennes barn, Anna Balch Fjalestad og Per-Olav 
Fjalestad, motta KFBs beredskapspris for 2011 på hennes vegne.

Tildelingen fant sted på Hotell Royal Christiania i Oslo i forbindelse med 
KFBs kontaktkonferanse.

Prisen ble overrakt av KFBs styreleder, Anne-Lise Johnsen.

Boken «kvinnenes forsvarshisTorie»  

Bind ii 1990–2010 er nå å få kjøpT

Boken er skrevet av Grethe Værnø, som også sto som forfatter av bind I, den 
gang sammen med Elisabeth Sveri. Den utkom i 1990 og er blitt stående som 
et standardverk over kvinnenes innsats for norsk beredskap og forsvar. I 
fokus for prosjektet sto kvinnenes innsats under 2. verdenskrig. I lys av alle 
endringer i samfunn, sikkerhetsutfordringer, Forsvaret og den sivile bered-
skap er historien nå videreført frem til vår tid.

Forfatteren reiser viktige spørsmål rundt kvinnenes rolle i totalforsvaret 
og utvikling i sivil og militær sikkerhets- og sårbarhetspolitikk.

Boken kan fås kjøpt i KFBs sekretariat til en pris av kr. 300,- pluss porto. 
Den er på 368 sider og rikt illustrert.

Bestill hos: kfb@kfb.no eller pr. telefon 22 42 49 12 / 23 09 34 58.

«SårBArHETSKONFErANSEN 2011» – 
AKTUELL Og VELLyKKET
«Digital krigføring» var temaet på konfe-
ransen, som ble arrangert av KFB og 
Norges Forsvarsforening. 80 deltakere 
fra både sivil og militær beredskaps-
sektor deltok med stort engasjement. 
Elektronisk krigføring rettet mot sam-
funnskritiske informasjons- og kommuni-
kasjonssystemer kan fremkalle et full-
stendig sammenbrudd, både sivilt og 
militært. Foredragsholderne påpekte at 
den nasjonale sikkerheten er bekym-
ringsfull og at det er krevende å demme 
opp for angrepene.
En bred oppsummering av konferansen 
kan leses på www.kfb.no.
KFB og Norges Forsvarsforening fortset-
ter sitt samarbeid. «Sårbarhetskonfe-
ranse 2012» vil bli arrangert til høsten. 
tidspunkt vil bli kunngjort på KFBs hjem-
meside.

KFBS LANDSKONFErANSE Og  
årSMØTE ArrANgErES 18.–19.MArS
KFB arrangerer sitt årsmøte, søndag 18. 
mars på Thon Hotell Opera i Oslo. Man-
dag 19. mars er det Landskonferanse 
med temaet «Totalforsvarskonseptet – 
hva er det?» Temaet er høyaktuelt, ikke 
minst på bakgrunn av terroranslagene 
22. juli i fjor.

Per-Olav Fjalestad og Anna Balch Fjalestad. Foto: KFB.
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h.m. dronning  
sonja er kfBs 

ærespresidenT

prinsesse asTrid  
fru ferner er kfBs  

høye BeskyTTer

hovedsTyreT
leder  
annelise johnsen    
styreleder@kfb.no

nestleder 
eva arntzen 
morarntzen@yahoo.no

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

solvår skogen sæterbø (nBk)    
sssolvor@gmail.com

målfrid kvarteig (nff)    
birger.kvarteig@roros.net

elin Helen andersen (nlf)    
elin.andersen@online.no

synnøve lohneknudsen (negoTia) 
slk@negotia.no

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

anita m. ellingsen (nvkB)    
aniellingsen@mil.no 

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 kvinne og  
familieforBund (k&f)

norges loTTeforBund (nlf)

personellforBundeT (pefo)

redningsselskapeT (rs)

sekreTariaTeT

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

kontorMedarBeider 
kristin lundin lauritzen   
kristin.lula@kfb.no

redaktør 
jan erik Thoresen   
redaksjon@kfb.no

fylkesledere

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 Eikenes 
928 32 922 
margit@tamail.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 
kirkeverge@
eideprestegjeld.no

OppLAND 
wenche rolstad
402 44 896
wrwenche@gmail.com 

OSLO Og AKErSHUS 
åse Marie pettersen 
934 62 919
lakelangfjell@tele2.no

rOgALAND 
Olaug Tveit pedersen 
913 82 124
olaug.t.pedersen@lyse.net

SOgN Og FJOrDANE 
reidun Skår 
975 12 435 
knut.skar@enivest.net

VEST-AgDEr 
Borghild Allende 
994 78 353 
borgall@online.no

VESTFOLD 
Inger-Lise grinde 
411 20 084 
ilgri@online.no

ØSTFOLD 
Hanne yding 
930 43 932 
han-yding@online.no



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,
led lenser l5 (13 cm) 250,

førstehjelpsveske  65,
førstehjelpsboks m/plaster 15,
refleks «snapper» 15,

Bøker 

kvinnenes forsvarshistorie – 
bind ii, værnø 300,

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) 256,
kammerstake (m/logo) 215,
lyseslukker  (m/logo) 160,

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

nå er kriseinfo.no eTaBlerT
Det nye nettstedet er en felles myndig-
hetsportal hvor befolkningen kan finne 
all informasjon fra myndighetene før, 
under og etter alvorlige hendelser. 
www.kriseinfo.no er hovedsak en len-
keportal som henviser til ulike nettsi-
der. Portalen er også tilgjengelig 
utenom kriser. i en normalsituasjon vil 
nettstedet blant annet inneholde risiko-
informasjon knyttet til ulike scenarier, 
lenket til rapporter og andre dokumen-
ter fra ulike myndighetsorganer. Publi-
kum vil også finne lenker til aktuelle 
saker, eksempelvis reiseråd fra Uten-

riksdepartementet og flomvarsel fra 
NVE.

– Vi ønsker at portalen skal bevisst-
gjøre for å redusere konsekvenser, opp-
lyse og berolige innbyggerne. Vi ønsker 
også å gjøre portalen interessant nok til 
at folk gjør seg kjent med den og bruker 
den selv når det ikke er krise. Da vet de 
også hvor de finner informasjon når det 
først skjer noe, sier webredaktør Kristi-
na Brekke jørgensen i Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) 
til bladet «Samfunnssikkerhet».

i følge webredaktøren er samarbei-

det med andre myndigheter avgjørende 
for en god portal. informasjonsansvaret 
ligger fremdeles hos den etaten som 
har ansvaret i en krise. Det er derfor 
viktig å løpende utveksle, samstemme 
og koordinere informasjonen med de in-
volverte myndighetsorganer. Portalen 
er tilknyttet sikkerhetssystemet akamai, 
noe som innebærer at innholdet ligger 
ute på rundt 70.000 ulike servere rundt 
om i verden. Dersom en server går ned, 
er det andre som tar over. Dette syste-
met gjør portalen så robust at den skal 
kunne stå i mot cyberangrep.

En undersøkelse Opinion har gjennom-
ført for Folk og Forsvar om nordmenns 
holdning til NatO og annet internasjo-
nalt forsvarssamarbeid viser rekordhøy 
oppslutning. 77 prosent mener at Nor-
ges Nato-medlemskap trygger landet. 
Dette er en fremgang på 14 prosent fra 
2010 og den høyeste målingen siden 
1994. Det er liten forskjell mellom kjøn-

nene. Kvinneandelen har steget med 
hele 24 prosentpoeng, fra 53 prosent i 
2010 til 77 prosent i 2011.

tre av fire (76 prosent) er helt eller 
delvis enige i at Norge bør bidra med 
styrker i NatO-operasjoner i regi av 
FN. Menn er noe mer positive til dette 
enn kvinner.

økende oppslutning om naTomedlemskapet
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Overvåking fra et Orion-fly.


