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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.

skræmt, ja!
styreleder Anne-lise Johnsen

Å legge seg flat
redAktør JAn erik thoresen

Når det inntreffer katastrofer av di-
mensjoner utenfor det vi begriper, så 
blir det ofte slik at man vegrer seg for 
å ta det innover seg. Verden blir likevel 
ikke et bedre sted å være hvis vi stikker 
hodet i sanden og later som om alt er 
helt greit når det raser sammen rundt 
oss. Hvem vet hva morgendagen vil 
bringe?

Sjelden er det vel sanner e uttryk-
ket om at du er din egen lykkes smed 
enn i beredskapssammenheng. Styr-
ken du har i deg selv og det du har 
lært kan være avgjørende for hvordan 
du, din familie eller ditt nabolag klarer 
seg gjennom f. eks en naturkatastrofe. 
Det er  styrken i det enkelte ledd som 
avgjør vår motstandskraft og selv om 
du er et lite ledd så er du et viktig 
ledd. Egenberedskap er grunnleg-
gende for det enkelte menneske og det 

begynner i det små og det fortsetter 
der. Samfunnskunnskap og praktisk 
læring om mat, helse, energi  og psy-
kisk styrke kan alt sammen læres og 
vi må starte tidlig med å bringe moti-
vasjon videre. Det blir som med de 
delte gleder i livet, det vokser når det 
blir delt. Matvareberedskap finnes 
ikke i  offentlige systemet er min uær-
bødige på stand, men det kan du fak-
tisk gjøre noe med. Ha litt i huset og 
ruller lageret ved forbruk og innkjøp. 
Poenget er at dette bør være  en pågå-
ende situasjon i alles hverdag for det 
du har tenkt over og trent på kan du 
faktisk bli ganske god på. Sett lit til 
deg selv og vær så nøktern at du vet at 
vi står ikke alle sammen først i køen 
og får hjelp samtidig. Det er umulig, 
så vær din egen lykkes smed.

Etter at 22.juli - kommisjonens rapport 
felte en knusende dom over landets 
politiske ledelse, fagdepartementer, 
direktorater og enkeltpersoner er det 
satt norgesrekord i å «legge seg flat». 
Den ene etter den andre har inntatt 
horisontalen og forsikret at de tar kri-
tikken på «dypeste alvor». Et gammelt 
ordtak sier at «det er for sent å snyte 
seg når nesa er borte». Resultatene et-
ter terroranslagene vil stå der til evig 
tid som et skrekkens eksempel på hva 
svikt, unnlatelser og manglende gjen-
nomføringsevne kan føre til. 

 Kanskje har både jeg, og mange 
med meg, vært naive når vi har ivret 
for at det er nødvendig å holde øvel-
ser, evaluere og forbedre. Kanskje er 
vi blitt sett på som masete når vi har 
etterlyst noe mer engasjement rundt 

forhold som har med beredskap og 
samfunnssikkerhet å gjøre. Kanskje 
har enkelte oppfattet det som dumt at 
vi har holdt fanen høyt når vi entusi-
astisk har omtalt totalforsvaret, sam-
arbeidet mellom Forsvaret og det si-
vile samfunn, god kommunikasjon 
mellom beredskapsaktørene og en 
høyere status for sikkerhetsspørsmål 
som sådan.

På den annen side er ikke tiden 
moden for å hovere og si «hva var det 
vi sa». Tvert om er det all grunn til å 
krumme ryggen og stå på for at Norge 
som nasjon skal slippe nok en gang å 
stå med buksene nede neste gang et 
angrep måtte komme. For vi er redd 
det ikke er slutt med 22.juli 2011.

Naiviteten må ikke få dominere 
hverdagen en gang til.



Av JAn erik thoresen
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Etter flere store utfall i mobilnettene 
i mai og juni 2011 ga Samferdselsde-
partementet Post- og teletilsynet 
(PT) i oppdrag å gjennomføre en 
sårbarhetsanalyse. Formålet var å gi 
myndighetene en oversikt over sår-
barhetene sett i lys av de siste årenes 
trafikk- og teknologiutvikling og 
endring i bruksmønstre.

– Analysen konsentrerte seg ho-
vedsakelig om de mest sentrale de-
lene av nettene, det vi betegner som 
kjernenettene. Det ble valgt en bred 
tilnærming som også innenbar for-
slag til tiltak for å redusere sårbar-
hetene i mobilnettene. Resultatene 

viste at tilbyderne hadde gjennom-
gående god evne til å mestre den 
løpende drift, men at de i for liten 
grad har tatt innover seg ansvaret 
for å planlegge for ekstreme driftsi-

tuasjoner. For å si det på en annen 
måte bør det være sterkere fokus på 
nettenes evne til å motstå og ta seg 
opp igjen etter større påkjemminger, 
påpeker Fredrik Knudsen.

Har overTaTT fasT- 
Telefonens rolle
Inntil for få år siden representerte 
fasttelefonen den viktigste telefon-
tjenesten både for private hushold-
ninger og virksomheter. Denne tje-
nesten hadde høy robusthet. I dag 
har mobiltelefonen overtatt rollen 
som folks viktigste, og oftest eneste, 
telefontjeneste og er klart størst i 

utbredelse og bruk. Ikke bare har 
mobiltelefonen overtatt fasttelefo-
nens rolle, men benyttes også i et 
helt annet omfang og dekker et mye 
større kommunikasjonsbehov. Selv 

om mobil og radiobasert tjeneste 
har andre tekniske forutsetninger 
enn fastnettstelefoni, er forventnin-
gen til tjenestens tilgjengelighet 
svært høy i samfunnet.

– Mobilnettene er i rask endring. 
Disse endringene vil ha betydning for 
sårbarheten i nettene og tjenestene 
som tilbys. Økt avhengighet innebæ-
rer økt sårbarhet. Taletjeneste, SMS 
og smarttelefoner er helt sentrale 
virkemidler på alle samfunnsarenaer. 
Det sier seg selv at det raskt kan bli 
store problemer for brukerne dersom 
ett eller flere nettverk faller ut. Post- 
og teletilsynets oppgave er å påse at 
mobilaktørene, som eksempelvis 
Telenor, Tele 2 og Telia Sonera, følger 
de retningslinjer og krav som til en-
hver tid gjelder. Det er viktig å være 
klar over at det dreier seg om kom-
mersielle aktører der kost- nytte- 
vurderinger alltid ligger til grunn for 
sunn forretningsdrift. Når Samferd-
selsdepartementet pålegger aktørene 
forventninger og krav må dette sees 
i et realistisk perspektiv, forklarer 
seksjonsjef Knudsen.

aktuell: 
Seksjonsjef Fredrik Knudsen, 
Post- og teletilsynet

– Mobilnettene kan 
aldri sikres hundre 
prosent
– Det er spesielt utfordrende å sikre nettene mot ekstraordinære situasjoner. 
Orkanen «Dagmar» og et kraftig nedslag fra en solstorm er eksempler på slike, 
sier seksjonsjef Fredrik Knudsen i Post- og teletilsynet.
En sårbarhetsanalyse av mobilnettet i Norge viser at tilbydernes beredskap 
kan bli bedre.

«Taletjeneste, SMS og smarttelefoner er helt 
sentrale virkemidler på alle samfunnsarenaer. 

Økt avhengighet innebærer økt sårbarhet»
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kriTiske punkTer
I analysen ble det avdekket en rekke 
sårbarheter knyttet til installasjoner, 
utstyr, nettstrukturene, og organisa-
sjon og omkringliggende systemer.

– Vi vurderte resultatene og valgte 
å foreslå tiltak som i utgangspunktet 
dreide seg om å stille skjerpede krav 
til operatører av mobilnett om å gjen-
nomføre regelmessige ROS-analyser 
og å kunne dokumentere planer og 
tiltak for sikring av ekomnettene. 
Videre har vi foreslått å pålegge tilby-
derne å dokumentere at de har til-
strekkelig egenkompetanse og kapa-
sitet til å håndtere hendelser i fred, 
krise og krig. PT vil fastsette klassifi-
seringsforskrift og føre tilsyn med at 
nettilbydere klassifiserer alle egne 
ekomanlegg som definert i forskriften 
og sørger for å oppfylle spesifiserte 
krav til sikring, opplyser seksjonsjef 
Knudsen.

alTernaTiver Til dagens 
saMBandssTrukTur
PT vil gjennomføre en kost/nytte 
vurdering av alternativer til dagens 
sambandsstruktur med spesiell vekt 
på krav til redundans, robusthet og 
alternative fremføringsveier. Ytterli-
gere kost/nytte vurdering vil ta for 
seg alternativer til dagens konsen-
trasjon av nettelementer med kri-
tiske funksjoner for hele eller store 
deler av nette.

– Å beskytte nettene mot angrep 
fra eksterne nett og terminaler vil bli 
sterkt vektlagt i tiden som kommer. 
Også på dette feltet vil vi fremme 
krav til operatørene på samme måte 
som det må bli bedre tilgangskon-
troll for både fysisk og logisk tilgang 
til viktige anlegg og systemer. La 
meg til slutt tilføre at PT vil ta initia-
tiv til en gjennomgang av operatøre-
nes rutiner for endringshåndtering. 
Dagens situasjon tilsier at disse må 
styrkes, påpeker seksjonssjef Fredrik 
Knudsen.

norge får kriTikk for liTe 
barnesikkerheT
Rapporten «Child Safety Report Card 2012» etterlyser flere 
tiltak, men flere barnelekforskere mener vi gjør barna en 
bjørnetjeneste om de overbeskyttes.

Årlig skjer det i Norge rundt 500.000 ulykkesskader som krever medi-
sinsk behandling. Barn og unge er den gruppen som skader seg oftest; 
120 000 i alderen 0–14 og 40 000 i alderen 15–18 år. Over en fjerdedel 
av alle dødsfall blant barn fra 1–17 år skyldes ulykker. Årlig mister rundt 
50 barn livet som følge av ulykker. Selv om Norge scorer høyt på levevil-
kårsundersøkelser får vi bare en gjennomsnittlig rating med 35 av 60 
mulige poeng i «Child Safety Report Card 2012», som måler hvor sik-
kerhetsbevisste norske myndigheter er overfor barn. Foran Norge ligger 
land som Østerrike, Nederland, Sverige og Tsjekkia. Dette skaper reak-
sjoner blant dem som mener at det gjøres for lite for å gi barn og unge 
en trygg hverdag.

Men ikke alle er enige i at det er ønskelig å beskytte barna i så stor 
grad. Førsteamanuensis Ellen Beate Hansen Sandseter, som har forsket 
på barns lek, mener det er viktig at barn får utfolde seg og at de opplever 
å slå seg.

– Det er sunt for barn å slå seg litt. Uansett hvordan vi sikrer oss er 
barn utforskende av natur og utvikler seg nettopp når de befinner seg på 
grensen av egen kompetanse, sier Sandseter i et intervju med Dagsavisen.

– Det er to grunner til at barna ikke skal overbeskyttes. Den ene er at 
barn må få utvikle seg motorisk og få fysiske utfordringer og den andre 
er at barn er avhengige av å lære seg å mestre risikosituasjoner. Det å 
mestre skumle situasjoner kan bidra til at de slipper å utvikle ulike fo-
bier som eldre, påpeker førsteamanuensis Sandseter.
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Etter terrorangrepene 22. juli i fjor 
har frykten for slike angrep på norsk 
jord økt betydelig, men redselen for 
naturutløste hendelser som ras og 
flom har økt enda mer, viser MMI-
undersøkelsen der 4 256 personer 
ble spurt om sine holdninger til 
Forsvaret. Det er første gang siden 
22. juli angrepene at denne under-
søkelsen måler folks oppfatning av 
Forsvarets evne til å håndtere trusler 
mot nasjonens sikkerhet.

frykTer vold MesT
Folk er mest bekymret for krimina-
litet og vold. Men frykten for terror-
angrep har økt betraktelig siden i 
fjor. Andelen som er meget eller 
ganske bekymret for terrorangrep 
mot sivilbefolkningen har økt med 6 
prosent, til 30 mot 24. I fjor svarte 
29 prosent at de ikke er bekymret. 

Denne andelen har sunket med 5 
prosent i år.

Det er Politiets sikkerhetstjeneste 
(PST) som har ansvaret for å be-
skytte sivilbefolkningen mot terror-
angrep. Undersøkelsen måler derfor 
ikke folks tiltro til Forsvarets evne til 
å beskytte sivile. Men når folk blir 
spurt om tilliten til Forsvarets evne 
til å forhindre terror mot infrastruk-
tur øker tilliten fra i fjor til i år. I 
2010 svarte 29 prosent at de hadde 
tillit til Forsvaret. I år er det 32 pro-
sent som er positive.

eksTreMvær
Bekymringen for ekstremvær øker 
mer enn terrorfrykten. Det er 11 pro-
sent flere som er bekymret for konse-
kvensene av ekstremvær og 12 pro-
sent færre som ikke er bekymret. 
Tilliten til at Forsvaret kan bistå under 

ekstremvær øker. I et intervju med 
Norsk Telegrambyrå (NTB) sier For-
svarssjefenes talsmann, major Eystein 
Kvarving: «I fjor bisto Forsvaret, repre-
sentert ved Heimevernet og Kystvak-
ten, flere ganger. Blant annet under 
ekstremværet ‘Dagmar’ på Nordvest-
landet og i flere leteaksjoner. Her ble 
Forsvaret bedt om å bistå og befolk-
ningen har et positivt inntrykk.»

forsvareT gir eT godT 
innTrykk
Undersøkelsen viser at den generelle 
tilliten til Forsvaret stadig øker. I år 
har 64 prosent av befolkningen et 
godt inntrykk av Forsvaret og 10 pro-
sent et dårlig inntrykk. For fire år si-
den var det 30 prosent som hadde et 
godt inntrykk og 43 prosent som 
hadde et dårlig inntrykk av Forsvaret.

nordmenn frykTer orkaner og flommer 
mer enn Terrorangrep
En omfattende omdømmeundersøkelse MMI har gjort for Forsvarets medie-
senter viser også at folk er aller mest bekymret for kriminalitet og vold.
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undersjøiske veiTuneller  
mesT brannuTsaTTe
Undersjøiske tuneller og tuneller med høy stigningsgrad ut-
gjør bare fire prosent av veitunellene i Norge. Likevel hadde 
disse tunellene hele 44 prosent av alle branner og branntil-
løpene i perioden 2008–2011, viser en rapport fra Transport-
økonomisk institutt (TØI).

De typiske brannene i undersjøiske veituneller i tunge kjøretøy med tek-
niske problem som årsak førte imidlertid ikke til alvorlige personskader 
eller død.

Norge er blant de landene i verden som har flest veituneller. Det finnes godt 
over 1.000 tuneller på riks- og fylkesveinettet. 31 av disse er undersjøiske med 
høy stigningsgrad, definert som stigning på over 5 prosent. I tillegg finnes det 
10 veituneller som ikke er undersjøiske, men som også har høy stigningsgrad. 
Disse 41 veitunellene hadde hele 44 prosent av alle brannene og branntillø-
pene i perioden 2008–2011. Tunge kjøretøy er overrepresentert i disse bran-
nene med tekniske problemer som den hyppigste årsak. I flatere tuneller skjer 
det flest branner i personbiler og oftest etter kollisjoner.

Veituneller er vanligvis minst like sikre eller sikrere enn tilsvarende vei-
strekninger i friluft, men de har et katastrofepotensial dersom brann oppstår. 
I perioden 2008–2011 var det i gjennomsnitt 21 tunellbranner pr. år pr. 1.000 
tuneller i Norge. Det tilsvarende antallet branntilløp var 12 pr. år.

sikkerheTen må Tas på alvor ved sTore arrangemenTer

– En svært viktig del av risi-
kovurderingen er å ha kjenn-
skap til sitt publikum, under-
streker avdelingsdirektør 
Torill Tandberg i Direktoratet 
for Samfunnssikkerhet og Be-
redskap (DSB).

I samarbeid med en rekke myndig-
heter og aktører utarbeidet DSB en 
veileder for store arrangementer i 
2010. Allerede nå pågår en revisjon.

– Kaoset i forbindelse med Bie-
ber-konserten på Opera-taket i Oslo 
for en tid siden viste tydelig behovet 
for risikovurdering av hva som kan 
skje og hvilke tiltak man skal iverk-
sette, påpeker avdelingsdirektør 
Tandberg. Hun presiserer at det er 
arrangøren som er ansvarlig.

– I forkant av store arrangemen-
ter er det nødvendig at de respektive 
arrangører nøye vurderer sitt publi-

kum og hvordan de mest sannsynlig 
vil reagere. Publikumshåndtering er 
en sentral del av arbeidet med risi-
kovurderinger. Arrangørene av kon-
serten på Opera-taket hadde tyde-

ligvis ikke gjort jobben sin godt nok, 
sier Torill Tandberg.

Veileder om sikkerhet ved store 
arrangementer kan lastes ned på 
www.dsb.no
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storulykkestilsynet 
avdekker avvik

En oppsummering av tilsynet med virk-
somheter underlagt storulykkesforskrif-
ten i 2011 avdekket totalt 97 avvik og 123 
anmerkninger. Det ble gjennomført tilsyn 
i alt 60 storulykkesvirksomheter. Tallene 
viser at det i gjennomsnitt ble funnet 1,6 
avvik og 1,9 anmerkninger pr. tilsyn. Det 
er en økning i antall avvik og en reduk-
sjon i antall anmerkninger sammenlignet 
med tidligere år, men totalt er gjennom-
snittet på samme nivå.

Tilsynene ble gjennomført av de 5 myn-
dighetsorganene som forvalter storulyk-
keforskriften, Arbeidstilsynet, Direktora-
tet for Samfunnssikkerhet og Beredskap 
(DSB), Klima- og forurensings direktoratet 
(Keif), Næringslivets sikkerhetsorganisa-
sjon (NSO) og Petroleumstilsynet (Ptil).

Temaene for tilsynet i 2011 var opplæ-
ring og kompetanse, status for vedlike-
hold, oppfølging av sikkerhetskritisk 
utstur og samarbeid med nabovirksom-
heter som kan bli skadelidende dersom 
en ulykke skulle inntreffe. I tillegg var 
virksomhetenes kontakt med og informa-
sjon til kommunen i arealplansaker et 
sentral tema.

bred politisk enighet 
om langtidsplanen 
for forsvaret

Det er særlig gledelig at samtlige partier 
på Stortinget har klart å samle seg om 
den viktigste forsvarspolitiske beslutnin-
gen i vår tid, nemlig anskaffelsen av nye 
kampfly av typen F-35. Dette er Langtids-
planens hovedsak, sier forsvarsminister 
Espen Barth Eide i en kommentar.

– Jeg er også svært glad for at det er 
bred enighet om at Ørland skal velges 
som Norges nye hovedbase for kampfly, 
samtidig som det skal etableres en frem-
skutt base i Nord-Norge. Vårt land er i en 
privilegert situasjon i forhold til andre 
land, som kutter sine forsvarsbudsjetter. 
Norge har holdt orden på økonomien og 
har omstilt i tide. I Langtidsplanen legges 
det opp til ytterligere styrking, sier for-
svarsministeren.

HÅndTering av farlige kjeMikalier:

vikTig med Tilsyn
Norske myndigheter har startet årets tilsyn med virksomhe-
ter som er omfattet av storulykkesforskriften.

Forskriften beskriver tiltak for å forebygge ulykker og for å begrense konsekven-
sene dersom ulykker skulle inntreffe. Tilsynet gjennomføres av Arbeidstilsynet, 
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), Klima- og forurens-
ningsdirektoratet (Klif), Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Petro-
leumstilsynet (Ptil). Disse myndighetsorganene forvalter storulykkesforskriften 
sammen og samarbeider gjennom Koordineringsgruppen for storulykkeforskrif-
ten (KFS). Der utarbeides tema for storulykkestilsynet og tilsynet med de ulike 
virksomheten fordeles.

Hovedtema for årets tilsyn er «styring av endringer». Myndighetene vil 
kontrollere om virksomhetene har prosedyrer eller rutiner for styring av 
endringer. Videre vil en se på hva virksomhetene anser som vesentlige end-
ringer og hvordan de sikrer at både tekniske og organisatoriske endringer 
blir tatt hensyn til. En viktig del av dette vil også være å se på hva slags 
endringer i virksomheten som utløser nye risikovurderinger. Grunnlaget for 
valg av dette temaet er flere alvorlige hendelser knyttet til at endringer ikke 
har vært godt nok fulgt opp.

I løpet av året vil det bli gjennomført tilsyn med i alt 108 melde- og rap-
portpliktige virksomheter som er underlagt storulykkesforskriften.

sikkerheTen må Tas på alvor ved sTore arrangemenTer
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bedre informasjonsuTveksling skal 
forebygge kriminaliTeT

Kriminalomsorgen har en viktig rolle i å ivareta samfunns-
sikkerheten gjennom utvidet samarbeid med politiet, mener 
et offentlig utvalg.

I en rapport, som nå er overlevert Justis- og beredskapsdepartementet, fore-
slår utvalget at en bedre informasjonsutveksling mellom kriminalomsorgen 
og politiet kan forebygge kriminalitet. Dette er i tråd med klare føringer i 
Stortingsmeldingen nr. 7 (2010–2011) om kampen mot forebyggende krimi-
nalitet.

Formålet er å sikre at kriminalomsorgen får informasjon fra politiet som 
er viktig for ivaretakelsen av den generelle sikkerheten i fengslene. Videre 
trenger kriminalomsorgen tilstrekkelig informasjon fra politiet for å kunne 
treffe nødvendige sikkerhetsmessige tiltak rundt den enkelte innsatte for å 
forebygge eller forhindre ny kriminalitet. Endelig trenger også politiet til-
svarende opplysninger fra kriminalomsorgen.

Et system for utveksling av særlig beskyttelsesverdig informasjon, INFO-
FLYT, ble etablert så tidlig som i 2004. Systemet har imidlertid vært gjen-
stand for kritikk fra Sivilombudsmannen på grunn av det lovmessige hjem-
melsgrunnlag.

Utvalget foreslår nå et klart hjemmelsgrunnlag for hvilke personvernmes-
sige rettigheter de innsatte skal ha. Lovreguleringen i straffegjennomførings-
loven foreslås tilpasset politiregisterloven. Ensartet behandling av person-
opplysninger skal stå sentralt. Utvalget foreslår også tiltak som skal sikre at 
INFOFLYT baseres på tillit og god samarbeid mellom politiet og kriminalom-
sorgen. INFOFLYT foreslås å være underlagt sentral koordinering og kontroll.

sivilT siTasjonssenTer åpneT
Etableringen er ett av flere tiltak i kjølvannet av terrorangre-
pet 22. juli i fjor.

Situasjonssenteret er lagt til Krisestøtteenheten (SE) og skal bidra til å 
styrke regjeringsapparatets evne til å håndtere kriser og katastrofer. Loka-
lene er tilrettelagt med nødvendig teknisk infrastruktur som tele-, data-, 
sambands- og informasjonssystemer. Det sivile situasjonssenteret har døgn-
kontinuerlig beredskap og monitorer og kan analysere situasjonsbildet 
fortløpende. Senteret skal bl.a. bidra til at regjeringen holdes informert om 
relevante sivile beredskapshendelser og kriser.

– Vi får nå enda bedre mulighet til å ha oversikt og analysere situasjons-
bildet i krisesituasjoner. Dessuten vil senteret bidra til å styrke informasjons-
flyten, sier justisminister Grete Faremo i en kommentar. Hun legger til at 
KSE også disponerer alternative lokaler på flere steder, samt mobile løsnin-
ger som gjør enheten steduavhengig.

– Krisestøtteenheten styrkes også rent bemanningsmessig og får, i tillegg 
til situasjonssenteret, et særlig ansvar for kompetansehevingstiltak i form 
av kurs og øvelser for de ulike departementer innen krisehåndteringsområ-
det, opplyser Grete Faremo.

klær kan være  
en sikkerhetsrisiko

klær topper statistikken for 
produkter med alvorlig risiko for 
forbrukernes helse og sikkerhet, 
viser eUs system for farlige 
forbrukerprodukter

EUs meldesystem dekker alle produkter 
som kan utgjøre en fare for forbrukerne. 
Hensikten er å utveksle informasjon om 
farlige produkter innen EU/EØS-området, 
slik at nasjonale myndigheter kan iverk-
sette tiltak for å begrense forekomsten i 
markedet. I 2011 ble det sendt ut 1803 
meldinger om potensielt farlige produkter 
via RAPEX-systemet. Det høye tallet for 
klær og tekstiler forklares blant annet 
med farlige snører og reimer på barne-
klær samt kjemikalier mot møll som tidli-
gere ble benyttet for klær og sko. RAPEX 
dekker ikke produkter som mat, farma-
søytiske produkter og medisinsk utstyr.

større frihet  
i tilsynsarbeidet
Endringene i instruksen for Det lokale 
elektrisitetstilsyn (DLE) gir større frihet i 
tilsynsarbeidet. Dette innebærer at DLE 
kan omdisponere inntil 20 prosent av de 
ressursene som i dag brukes på tilsyn av 
boliger og hytter til prosjekter som gir 
bedre elsikkerhet. I tillegg skal blant 
annet arbeidet med kontroll av utførte 
arbeider videreføres.

DLE er administrativt underlagt Direk-
toratet for Samfunnssikkerhet og Bered-
skap (DSB).
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Rasmus Falck er direktør og vernepliktig 
offiser. Han var bl.a. initiativtaker og 
prosjektleder for «Jubileumskonferansen 
2005» som KFB og andre forsvarsrelaterte 
organisasjoner arrangerte. Dette ble starten 
på det Nordiske Forsvarssamarbeidet. Falck 
har mange års fartstid i Norske Reserveof-
fiserers Forbund (NROF) og CIOR.
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Frivillig arbeid gir  
kompetanse

gjesteskribenten: Rasmus Falck

Når en frivillig raskt må rykke ut for å delta i en red-
ningsaksjon og blir borte fra jobben i en kortere eller 
lengre periode, kan dette på mange måter sidestilles 
med en situasjon der en ansatt brekker et bein, blir gra-
vid eller søker om permisjon. Det vil alltid være en ut-
fordring for arbeidsgiver når en medarbeider blir borte 
i kortere eller lengre tid. Det skal finnes en avløser eller 
vikar. Har medarbeideren en nøkkelfunksjon kan ar-
beidsgiver bli tvunget til å gjøre endringer i selve ar-
beidsprosessen. Kortsiktig er slikt fravær ofte en ulempe 
for arbeidsgiveren. På den annen side vil medarbeidere 
som deltar i frivillig arbeid tilegne seg kompetanse som 
er overførbar og nyttig på den sivile arbeidsplass. Slik 
innsats burde etter min mening være karrierefrem-
mende! 

I Danmark har man et samarbeid mellom forsvaret og 
private og offentlige virksomheter om Forsvarets bruk 
av det frivillige personell. Her hjemme er eksempelvis 
deltagelse i HV’s Innsatsstyrke og kursvirksomhet frivil-
lig. Formålet er å bedre forholdene for alle de personer 
som står med både en militær og en sivil forpliktelse. 
Over 1.900 virksomheter med godt over en million med-
arbeidere støtter dette arbeidet, som ledes av en komite 
på 25 personer bredt sammensatt av toppsjefer fra en 
rekke private og offentlige virksomheter, institusjoner 
og organisasjoner. Representanter fra arbeidsgiver og 
arbeidstaker siden er også med. Arbeidet ledes av en 
tidligere statsråd. Forsvarssjefen er sterkt involvert.

I bedrifter som støtter dette arbeidet skriver bedrifts-
lederen under en støtteerklæring. Denne er ikke juridisk 
bindende, men en intensjonserklæring om at bedriften 
bakker opp Forsvaret. Bedriften er inneforstått med at 
den støtter ansatte som ved siden av sin sivile jobb skal 
på HV trening eller utenlandsoppdrag. Det betyr at be-
driften bør gi medarbeideren fri og uten at dette med-
fører en oppbremsing eller et tilbake skritt i karrieren.

Når medarbeideren kommer tilbake på jobb har hun 
tilegnet seg kompetanse. Medarbeideren er dermed blitt 
en større resurs både for bedriften og for kollegaene. 
Hensikten med samarbeidet mellom Forsvaret og pri-
vate og sivile virksomheter er dels å øke forståelsen i 
næringslivet for Forsvarets behov for å kunne trekke på 
det frivillige personell, dels å peke på de fordeler, som 
næringslivet får ved å være fleksible overfor medarbei-
dere som ber om fri for å løse oppgaver for Forsvaret. 
Omvendt skal samarbeide også gi Forsvaret kunnskap 
om næringslivets behov, når en medarbeider søker per-

misjon for å trekke i uniform. Man ønsker å minimere 
de eventuelle ulemper bedriften påføres når Forsvaret 
trekker på en medarbeider.  

En infanterist i Territorial Army, som er britenes HV, 
mottar årlig opplæring som er relevant for vedkommen-
des sivile arbeid tilsvarende en verdi av litt over 70.000 
kr. Dette er langt mer enn det bedriften selv investerer i 
opplæring for en medarbeider. TA er akkurat som HV 
styrkebrønn for utenlandsopperasjoner. Ferdigheter 
tilegnet før en mobiliseringsperiode inkludert trening 
før deltagelse i utenlandsopperasjoner, som er overfør-
bare til sivil stilling tallfestes til 83.000 kr for en menig, 
146.000 for en sersjant og 184.000 for en offiser.

Mange vanlige militære kurs inneholder betydelige 
elementer, som er direkte overførbare til det sivile ar-
beidssted. Treningen foregår i uniform, men teamarbeid, 
lederskap og kommunikasjonsferdigheter, som utvikles, 
er like aktuelle på kontoret eller produksjonsgulvet. 
Deltidssoldater utvikler kompetanse i forbindelse med 
sin militære trening i TA (HV) som er overførbar til den 
enkeltes sivile jobb. I England oppfordres arbeidsgivere 
som har ansatte i TA til å ta seg tid til å finne ut mer om 
treningen de får i det militære for å sikre seg at bedriften 
får maksimalt ut av den ekstra kompetanse de bringer 
med seg til den sivile arbeidsplass. 

Tilslutt et konkret eksempel fra Storbritannia. Ewan 
er en av åtte medarbeidere i en liten familiebedrift. Be-
driften bearbeider huder og saueskinn i Invernes i Skott-
land. Ewan er også frivillig deltidssoldat. Bedriftens le-
delse gjør hva den kan for å støtte hans deltagelse i 
reserven. De planlegger hans arbeidsoppgaver slik at han 
også kan delta på kurs og annen militær trening. I følge 
eier og daglig leder er bedriften positiv til å ansette fri-
villige i reserven. Hun mener også bedriften har hatt god 
nytte av at flere av Ewans ferdigheter utviklet i det mi-
litære. 

Eieren av den lille bedriften hadde selv gleden av å 
besøke Ewan i Afghanistan ved å delta på en tur for ar-
beidsgivere slik at de ved selvsyn kunne se hvilke fer-
digheter reserven tilegnet seg der nede. Etter turen har 
bedriftslederen vært ettertraktet som foredragsholder. 
Bevæpnet med sin laptop har hun holdt foredrag for 
ulike grupper rundt omkring i Nord-Skottland om den 
utmerkede jobb hennes medarbeider er med på i Afgha-
nistan.



tema:

naturkrefter
og sårbarhet
Når voldsomme naturkrefter slipper seg løs er det lite vi mennesker kan 
gjøre annet enn å stole på at samfunnet har en god beredskap. Solstormer, 
vulkanutbrudd og tsunamier høres ut til å være fenomener som inntreffer 
et sted langt unna det fredelige Norge. Men virkeligheten er en annen. Vi 
blir berørt i like stor grad som andre.
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i følge forskere er det stor sann-
synlighet for at kraftige solstor-
mer kan skape elektromagnetisk 

stråling som vil treffe jordas mag-
netfelt. Perioden 2012–2014 er for-
ventet å bli en «solstormperiode» der 
gasskyer fra solen kan skape store 
problemer for Jordas befolkning.

– Det er forventet at maksimum 
nås i 2013 eller 2014. Solaktiviteten 
er vanskelig å varsle. Når en først 
oppdager store flekker er det fare for 
utbrudd. Når utbruddet har funne 
sted kan en regne ut hvor lang tid 
det vil ta før nedslaget kommer. En 
gassky kan nå Jorda mellom 18 timer 
og tre døgn etter selve utbruddet, 
forteller Røed Ødegaard.

farlig sTrÅling
Solforskningen har vært i en rivende 
utvikling de siste årene og eksper-
tene er stort sett enige om at sola 
har en 11-års syklus der strålingen 
og stormene følger et noenlunde fast 
mønster.

– Foruten gasskyene vil både 
røntgenstråling og partikkelstråling 
kunne utgjøre store problemer. Rønt-
genstrålene kan forårsake skader i 
rommet. Partikkelstrålene, som be-
står av biter av istykkerslåtte atomer, 
vil utgjøre en fare både for satellitter 
og astronauter. Elektronikken i satel-
littene kan bli ødelagt, noe som gjør 
at signalene ned på Jorda opphører 
med de enorme konsekvenser det 
kan få. De høyenergiske partiklene 
som går tvers gjennom satellittene 
kan gi astronauter i verdensrommet 
en dødelig dose stråling, forklarer 
Knut Jørgen Røed Ødegaard.

1859 – eT skrekkens År
2. september 1859 førte den kraf-
tigst solstormen på 150 år til en stor 
katastrofe. Den slo ut telegrafnettet 

i USA og Europa og ga telegrafistene 
kraftige støt. Telegrafpapiret tok fyr 
med en lang rekke storbranner som 
resultat.

– Det var dramatisk, men skulle 
en solstorm av tilsvarende styrke 
ramme i dag ville skadevirkningene 
i vår høyteknologiske kultur bli en 
katastrofe. I Quebec i Canada mistet 
6 millioner mennesker strømmen i 
9 timer på grunn av solstorm, en 
storm som bare var en tredjedel så 
sterk som den i 1859. Det forteller 
litt om hvilke konsekvenser vi kan 
stå overfor dersom vi bli rammet for 
alvor. Vi snakker om et «rent treff» 
som peker rett mot Jorda, påpeker 
Røed Ødegaard.

pÅvirker alT elekTronisk
I årene som kommer vil solstormer 
kunne påvirke oss sterkere og sterke.

– Jo mer vi gjør oss avhengig av 
følsom teknologi, jo større blir kon-
sekvensene. Bortfall av elektrisk 
kraft er ensbetydende med at alt 
nærmest stopper opp. Det er strøm-
men som er selve motoren. Svikter 
den, stå vi stille, bokstavelig talt. Vår 
infrastruktur er uhyre følsom. Ikke 
minst er satellittene en sentral bæ-
rebjelke i alle samfunn. Blir de satt 
ut av spill, kan menneskeheten i 
verste fall bli satt 50–100 år tilbake.

sTikker HodeT i sanden
– Vi mennesker har lett for å for-
nekte og fortrenge tanken på at noe 
så dramatisk kan skje. Riktignok er 
det små sjanser for at en monster-
storm skal få inn en fulltrekker, men 
vi kan ikke utelukke det. Derfor vil 
det være galt å stikke hodet i sanden 
og velge bort tanken. I stedet bør vi 
tenke grundig gjennom om det fin-
nes måter å innrette vårt levesett på 
uten å måtte ty til fullt som mye 

moderne teknologi. Husk at ting 
fungerte bra også for 15–20 år siden. 
Vi har gjort oss selv avhengige av så 
mange tekniske hjelpemidler at vi 
har redusert robustheten. Skulle noe 
skje må vi ha en beredskap som kan 
bidra til minst mulig skadevirkning. 
Dette er et ansvar alle lands regje-
ringer må ta på alvor, sier astrofysi-
ker Knut Jørgen Røed Ødegaard,

– Vi må ta solstormfaren på alVor
– Det er ikke holdepunkter for å tro at en kraftig solstorm ikke vil kunne sette 
oss flere tiår tilbake i uvikling. Vi må ikke begrave hodet i sanden, men tenke 
beredskap så langt det lar seg gjøre, sier astrofysiker Knut Jørgen Røed 
Ødegaard ved Universitetet i Oslo (UIO).

Av JAn erik thoresen

Hva er en solsTorM?

Solen har et evig varierende magnet-
felt. Iblant frigis en del av den magne-
tiske energien i kraftige eksplosjoner i 
Solens øvre atmosfære. De voldsomme 
solutbruddene kalles solstormer. Under 
et solutbrudd blir det kastet enorme 
mengder materie ut i rommet. Dersom 
skyen av varme gasser med tilhørende 
magnetfelt treffer vår klode, kan det 
føre til forstyrrelser i Jordens magnet-
felt.

Knut Jørgen Røed Ødegaard
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– Det innføres stadig nye digitale 
systemer i samfunnet. Nye systemer 
er avhengig av de allerede eksiste-
rende systemer. Mer data overføres 
på kortere tid. Alt dette får vi fra 
store, sentrale datamaskiner. Tilgang 
på strøm er grunnforutsetningen for 
at vår digitale tilværelse skal kunne 
fungere. Svikter energitilførselen, 
stopper samfunnet mer eller mindre 
opp. Vi har digitalisert oss inn i en 
situasjon som kan få dramatiske og 
nærmest uante konsekvenser, både 
for samfunnet som helhet og for den 
enkelte av oss, sier kommandørkap-
tein Andersen.

Som senior stabsoffiser ved Stra-

tegisk frekvensadministrasjon og 
romvirksomhet hos INI er han daglig 
opptatt av hvordan Forsvaret skal 
kunne møte cyperangrep, det være 
seg ondsinnede hackerangrep eller 
angrep med utgangspunkt i naturut-
løste hendelser.

Bruker Mer effekT
– For oss i Forsvaret er det nødven-
dig, ikke bare å ha en holdning til 
problematikken, men til enhver tid 
løfte frem og innføre konkrete sik-
kerhetstiltak som kan begrense 
eventuelle skadevirkninger så mye 
som mulig. Skal vi tro forskerne er 
det store muligheter for at 2013 vil 

kunne bli et «solstormår». Når solen 
nå sitt maksimum vil den være ve-
sentlig mer aktiv. Da vil det normalt 
sett komme flere og langt kraftige 
solstormer. Slike kraftige stormer 
kan frigjøre energi tilsvarende flere 
milliarder megatonn TNT i løpet av 
sekunder. Denne energien fører til 
variasjoner i atmosfæren og i jor-
dens magnetfelt som påvirker vår 
teknologi. Solstormene kan lamme 
radiokommunikasjonene, kraftnett, 
navigasjonssystemer og satellitter. 
Forsvart vil være like utsatt som det 
sivile samfunn, men det vil kreve 
mer av en solstorm å slå ut våre sys-
temer. Årsaken er at de fleste for-

– sola er den ultimate cyber-kriger

– Forsvaret har riktignok mer robuste systemer enn det sivile samfunn, men 
vil på ingen måte være upåvirket dersom en sterk solstorm skulle treffe lan-
det, fastslår kommandørkaptein Harald Andersen, stabsoffiser i Forsvarets 
informasjonsinfrastrukturen (INI).
– Omleggingen til innsatsforsvar gjør at Forsvaret har begrenset kapasitet til å 
assistere andre under naturutløste hendelser, sier han.

Av JAn erik thoresen
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svarsrelaterte systemer bruker mer 
effekt enn de sivile. Norsk lovgivning 
har strenge krav til ustrålt effekt i 
sivil sammenheng fordi sivile syste-
mer skal kunne benyttes kontinuer-
lig i nærheten av mennesker. Disse 
kravene gjelder ikke i militær sam-
menheng. Men det betyr ikke at 
Forsvaret på noen måte vil gå fri. 
Solen kan være den ultimate cyber-
kriger når den først angriper med 
sine kraftige våpen over hele det 
elektromagnetiske spektret, sier 
Harald Andersen.

BegrenseT Hjelp Til sivil 
sekTor
Totalforsvarskonseptet innebærer at 
Forsvaret skal kunne bistå det sivile 
samfunn dersom det ikke selv klarer 
å mestre en krise og må be om as-
sistanse. Andersen mener at omleg-
gingen til et innsatsforsvar innebærer 
begrensninger i Forsvarets mulighet 
til å kunne yte assistanse, sammen-
lignet med tidligere.

– Bidrag til sivil sektor i en even-
tuell krise innebærer tjenester som 
vakthold, sikring av kritisk infra-
strukturer og logistikk, eksempelvis 
i form av transport med lastebiler. 
Forsvaret har imidlertid ikke like 

stor kapasitet som før. Dette er igjen 
en konsekvens av politikernes ønske 
om hvordan landets forsvar skal 
organiseres, forklarer Harald Ander-
sen.

realisTiske MÅl for 
Beredskap
– I 1859 ble vi truffet av en meget 
sterk solstorm som slo ut telegrafen. 
Skulle noe tilsvarende skje i dag 
ville de fleste kraftnett på den nord-
lige halvkule bli satt ut av spill og 
det er stor sannsynlighet for at satel-
litter enten kan bli slått ut eller få 
sterkt redusert kapasitet. Telekom 
industrien kan i verste fall bli satt 
30–40 år tilbake. I dag svever det 
nærmere 1 000 satellitter i bane. 
Hver av disse koster rundt 1 milliard 
kroner. Det innebærer alene en gjen-
skapningskostnad på 1.000 milliar-
der kroner, men før det kan skje må 
kraftnettet på plass igjen. Det tar ca. 
ett år å få de store transformatorene 
i gang. I tillegg til dette kommer de 
enorme problemer og kostnader 
som samfunnet må leve med i man-
ge år fremover. Det sier seg selv at 
verken Forsvaret eller sivil sektor 
kan planlegge en beredskap for en 
hendelse av slike dimensjoner. Det 

solsTorMsvarsling:

ingen nasjonal ordning
Et utbrudd tar mellom 18 til 72 timer før jorda blir truffet

Solstormer kan ikke forhindres. Men daglige satelittobservasjoner av sola 
gir myndigheter og andre med ansvar for viktige samfunnsfunksjoner mulig-
het til å iverksette forberedte skadereduserende tiltak. Hvor kraftig solstor-
men blir, vet man imidlertid ikke før en time eller to før den treffer jorda.
Det finnes i dag ingen nasjonal ordning for varsling av solstorm. Norge del-
tar imidlertid i ESAs nye overvåkingsprogram der en felles europeisk rom-
værvarsling er et sentralt tema. Tromsø geofysiske observatorium utfører i 
dag sanntidstjenester og overvåker geomagnetismen og forstyrrelser i jor-
dens magnetfelt. I 2011 inngikk Statens kartverk en samarbeidsavtale med 
det tyske romsenteret, Deutches Sentrum für Luft- und Raumfarht, for å 
overvåke været i den øverste delen av atmosfæren.

er svært lite sannsynlig at «worst 
case» skal inntreffe. Vi må finne 
mottrekk som samfunnet kan leve 
med rent økonomisk. Satellittover-
våking gir oss muligheten til å bli 
varslet når store utbrudd eventuelt 
vil ramme. Det gir oss tid å foreta en 
kontrollert nedstengning av kraft-
nettet, men selv en halv dag uten 
strøm vil få store konsekvenser for 
vår høyteknologiske samfunn, sier 
kommandørkaptein Andersen.
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◀  Solstormer – et fargesprakende og imponerende skue, men konsekvensene kan bli katastrofale.

Kommandørkaptein Harald Andersen
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Under en kraftig eksplosjon vil sol-
partikler bli kastet ut i en hastighet 
på rundt 2.000 kilometer pr. sekund 
og trenge seg inn i jordas magnet-
felt. Strålingen vil kunne føre til 
elektromagnetisk induksjon i kraft-
linjer med den umiddelbare følge at 
kraftdistribusjonen rett og slett 
bryter sammen. Transformatorer går 
i metning og brenner ut. Alt som 
ikke har nødkraft i form av nødag-
gregater vil bli slått ut omgående. 
Ganske raskt vil også disse slutte å 
virke.

MaT og Helse
Så vil nærmest all infrastruktur 
slutte å fungere. Renseanlegg for 
vann og kloakk stopper. Drivstoff-
pumper og raffinerier slutter å virke. 
Helsevesenet lammes. Alarmsentra-
ler og nødtelefoner fungerer ikke. 
Mobilnettet er intakt inntil batteri-
ene i basestasjonene blir tomme. 
Produksjon og distribusjon av mat 
stanser opp. Butikkene vil raskt gå 
tom for varer. Minibanker vil ikke 
kunne brukes, heiser står, kommu-
nikasjonene lammes. Radio, PC og 
TV fungerer ikke. Mat i kjøleskap og 
dypfryser vil gradvis bli ødelagt.

saTelliTTer ødelegges 
eller degraderes
Viktige satellitter vil bli satt ut av 
spill, bli degenerert eller ødelagt. Alle 
typer satellitter og satellittkontroll-
systemer vil påvirkes både for kom-
munikasjon, navigasjon og jordover-
våking. Datanett vil helt kunne slutte 
å fungere. På grunn av støy mellom 
satellittene og jorda vil satellittene 
ikke kunne kontrolleres fra bakken. 
På grunn av gravitasjon og solvind vil 
satellittene drive ut av sin bane og 
rotere rundt slik at vi mister kontakt 
med dem. Etter lang tid uten kontroll 
vil satellitter kunne kollidere med 

hverandre. Vi kan risikere å ikke vite 
noe om satellittenes tilstand.

MonsTersTorMens eTTer-
spill
Den amerikanske forskeren Pete Ri-
ley har publisert en ny studie innen-
for prognoseforskning. Forskeren har 
beregnet at det er tolv prosent sjanse 
for en monsterstorm innen 2020. Det 
nasjonale forskningsrådet i USA reg-
net i 2008 seg frem til at en slik sol-
storm ville gjøre skade for mellom en 
og to billioner dollar bare det først 
året etter stormen fant sted. Forsk-
ningsrådet mener at gjenoppbyg-
gingen av infrastrukturen vil ta mel-
lom fire og ti år.

I rapporten påpeker forskerne at 
«Drikkevannsforsyningen, rammes i 
løpet av noen få timer, ferskvarer og 
lett bedervelige medisiner tapes i 
løpet av ett døgn, varmesystemer og 
airconditioning påvirkes umiddel-
bart, det samme med transport av 

drivstofforsyning». Dette var for fire 
år siden. Etter det er teknologien blitt 
enda mer sårbar. Hvert år sendes det 
opp flere og flere satellitter som gjør 
oss mer og mer satellittavhengige.

neppe grunn Til panikk
Seniorforsker Pål Brekke ved Norsk 
Romsenter understreker at solstor-
mer kan få alvorlige konsekvenser, 
men at folk flest neppe har grunn til 
å frykte det verste.

– Direktoratet for Samfunnssik-
kerhet og Beredskap (DSB), Statnett 
og NVE har vurdert Norges sårbarhet 
overfor den elektromagnetiske strå-
lingen og konkludere med at vi tross 
alt er temmelig trygge her i landet. 
Vi har et lite strømnett med mange 
kraftverk og korte avstander. Vi vil 
aldri få en slik fullstendig kollaps av 
strømnettet med de konsekvenser 
Rilay beskriver. At strømmen blir 
borte en dag eller to kan vi, tross alt, 
leve med, sier Brekke.

kraftnett slås ut – et skrekkscenario
Amerikanske forskere mener det er tolv prosent sjanse for at verden vil opp-
leve den kraftigste solstormen på 150 år for 2020. Elektromagnetisk stråling 
kan utløse en verdensomspennden katastrofe.
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– vi MÅ være ydMyke
når solen viser krefter er det lite annet vi kan gjøre enn å redusere 
konsekvensene og beskytte oss selv og samfunnet som best vi kan.

– De enorme kreftene fra solen vil påvirke oss enten vi vil eller ikke. Vi står 
sterkere om vi viser ydmykhet og innser fakta like godt først som sist, un-
derstreker senior stabsoffiser Harald Andersen ved INI.

Både Forsvaret og det sivile samfunn har sammenfallende interesser i å 
etablere en hensiktsmessig beredskap,

– For det første er det viktig å informere alle lag i samfunnet i forkant hva 
som kan skje, hvordan vi kan innrette oss og hvilke tiltak som kan settes i 
verk. Satellitt-teknologi og satellitttjenester er noe vi alle er avhengige av. 
Til daglig tenker vi nok ikke over graden av avhengighet. Skulle en solstorm 
slå til som verst vil vi raskt bli konfrontert med konsekvensene. Imidlertid 
er det en del tiltak som kan sette sut i livet. Først og fremst kan vi forberede 
satellittene for «dvalemodus» for å beskytte dem mot stråling. Satellitter har 
større sjanse for å overleve en kraftig solstorm hvis elektronikken legges i 
dvale og antenne vendes bort fra sola. Dette forutsetter selvsagt at vi følger 
nøye med på romværvarslet. Å ha tilgang til flere satellitter i fall noen slås 
ut permanent, vil kunne redusere skadevirkningene. 

Et annet mulig tiltak er å bygge ut fibernett som et robust alternativ. Vi-
dere er det mulig å etablere alternativ navigasjon og nasjonal tidsreferanse- 
Loran C er bakkebasert og kan repareres på rimelig kort tid dersom stråling 
skulle sette sendere ut av drift. På den annen side bruker Loran C fremdeles 
strøm og må ha langtids nødstrøm i beredskap. Dette er et godt eksempek 
på de beredskapsmessige utfordringer vi står overfor dersom en sterk sol-
storm skulle treffe oss, sier kommandørkaptein Harald Andersen.

alvorlig for  
private hus-
holdninger
en kraftig solstorm kan ramme 
den enkelte av oss hardere enn 
vi tror.

Bortfall av strøm kan ha ulike årsaker, men 
erfaringsmessig er det naturhendelser 
som utgjør den største trusselen. Alle sam-
funnsaktører, både myndigheter nasjonalt, 
regionalt og lokalt, private virksomheter 
og, ikke minst, private husholdninger må 
ha et bevisst forhold til hvordan en i størst 
mulig grad kan begrense skader og tap. 
Særlig påligger det kommunene en stor 
forpliktelse.

DåRLIg STRØmBEREDSKAP
I rapporten «Nasjonalt risikobilde 2012» 
påpekes det at ikke alt er som det bør 
være. På den ene side er det klart at en 
kommune ikke kan opprette en beredskap 
som tar sikte på fullt ut å kunne takle 
«worst case», men når en ikke engang dis-
ponerer et nødaggregat er det grunn til å 
reagere. Uten tilgang på tjenester som 
fasttelelefon, mobiltelefon og internett, 
opplevde innbyggerne store problemer. 
Også helse- og omsorgstjenesten ble ram-
met. En rekke steder var sykehjem og 
omsorgsboliger uten strøm i mange timer. 
Trygghetsalarmer sluttet å fungere. I noen 
kommuner falt vannforsyningen bort.

EgENBEREDSKAP
Skulle en kraftig solstorm utfordre kraftnet-
tet er det lite den enkelte husholdning kan 
gjøre. Derimot kan det være på sin plass å 
minne om hva egenberedskap innebærer. 
Et lite lager av tørrvarer, vann, lommelykt, 
stearinlys, fyrstikker, førstehjelpsutstyr og 
noen basis medikamenter er ting vi bør ha 
i bakhånd. gjerne også en kanne bensin i 
tilfelle bensinstasjonens pumper ikke fun-
gerer. Det kan også være greit å ha koke-
muligheter i form av gassdreven grill eller 
stormkjøkken. Ulltepper og varme klær er 
forhåpentligvis i huset allerede.

Egentlig skal det ikke så mye til før den 
enkelte husholdning er forberedt. Det be-
tinger at vi ikke uten videre tror at nettopp 
vi ikke skal kunne komme i en vanskelig 
situasjon.

sola skaper nordlyseT

Nordlys er betagende vakkert. Dette naturfenomenet skyldes solvinder. Ak-
kurat som på jorda, så blåser det også på sola. Solvindene sender ut partikler 
som er elektrisk ladet, såkalte eletroder og ioner. Noen av disse kolliderer 
med gassene i jordas atmosfære. Det er disse kollisjonene som forårsaker 
nordlys. Det synbare nordlyset befinner seg mellom 90–150km over jord-
overflaten. Vanligvis er det Nord-Norge en forbinder med nordlyset, men 
når aktiviteten på sola er høy, kan en også se det i Sør-Norge. Akkurat det 
samme fenomenet skjer på den sørlige halvkule, der kalles lyset naturlig nok 
for sørlys.
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Jordskorpen er i realiteten ikke helt 
fast grunn, men flyter på en glødende 
masse som befinner seg rundt 2 kilo-
meter under oss. Denne skorpen er 
heller ikke hel, men delt i forskjellige 
kontinentalplater. Rundt 95 % av alle 
vulkaner dannes langs disse platene. 
Vulkanutbrudd langs plategrensene 
skyldes at de kolliderer med hveran-
dre. Dypt nede skapes det bevegelser 
som stiger opp mot overflaten. Når en 
plate støter sammen med en annen 
slik at den ene presses ned, vil deler 
av platen smelte og glødende magma 
finner sin vei i form av et utbrudd. 
Dersom en havbunnsplate kolliderer 
med en tilsvarende plate eller med 
en annen kontinentalplate kan det bli 
dannet en ny fjellkjede.

sTerke og svake
– Grovt sett kan vi skille mellom to 
typer vulkanutbrudd – de «kraftige» 
og de «svakere». De kraftige kan 
skyte røyk opp i stratosfæren i en 
høyde av 1,5 kilometer. Der kan den 
bli liggende lenge. Et eksempel på 
det er vulkanen Pinatubo på Filip-
pinene. Etter utbruddet der i 1992 
svevde det svovelpartikler over vær-
sonen i månedsvis. Disse skygget for 
solen og medførte temperaturfall på 
bakkenivå. Et eksempel på en «svak» 
vulkan er utbruddet på Eyjafjalla-
jökul på Island i 2010, som i en pe-
riode lammet flytrafikken i store 
deler av Europa. Selv om konsekven-
sene ble store, var utbruddet ikke 
ansett å være av den kraftigste sor-

ten. Utbruddet nådde rundt 10 kilo-
meter så røyken nådde ikke opp i 
stratosfæren, forklarer avdelingsdi-
rektør Terje Wahl.

Bilder fra verdensroMMeT
Det er en rekke værsatellitter og for-
skingssatellitter i bane rundt jorda 
som kan gi bildeinformasjon om ut-
slipp fra vulkaner. Geostasjonære 
værsatellitter som Europas Meteosat 
og amerikanske GOES gir kontinuer-
lig dekning, men har noe dårlig rom-
lig oppløsning (1km eller mer).

– Imidlertid har forskingssatellit-
ter som NASAs Terra og ESAs ENVI-
SAT optiske instrumenter som kom-
binerer stor sporbredde med bedre 
detaljoppløsning. Dette er forløpere 

Vulkaner leVer sitt eget liV

Rundt om i verden finnes det tusenvis av vulkaner. Hvert år forekommer det 
ca. 60 utbrudd.
   – Skadeverket kan bli betydelig, men takket være satellittovervåking blir vi 
varslet i tide, sier avdelingsdirektør Terje Wahl ved Norsk Romsenter.

»

Av JAn erik thoresen
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vulkanske BergarTer  
i norge

Det finnes ingen aktive vulkaner på 
Norges fastland, men det finnes rikelig 
med vulkanske bergarter. mest kjent er 
permtiden i Oslofeltet der det er mange 
spor etter vulkansk aktivitet.
   På Jan mayen ligger verdens nord-
ligste aktive vulkan, Beerenberg, som 
med sine 2277 meter også er et av Nor-
ges høyeste fjell. Andre norske vulka-
ner er Bouvetøya og Peter den 1st. øy.

Hva er en vulkan?

En vulkan er en geologisk formasjon 
som dannes når magma (flytende 
masse på 700 – 1350 grader Celsius fra 
en planets indre) nærmer seg overfla-
ten, danner et magmakammer og til 
slutt bryter gjennom overflaten. mag-
maen kan så flyte nedover fjellsiden 
som lava eller sendes ut som aske og 
glødende skyer. På Jorda dannes vul-
kaner ofte ved kontinentalplategren-
sene der platene drar fra hverandre 
eller møter hverandre.
   Vulkaner har fått sitt navn etter Vul-
canus, den romerske guden for ild, 
arne og smiekunst.

for hva vi kan forvente fra neste ge-
nerasjon vær- og miljøovervåknings-
satellitter. Det finnes også en rekke 
satellitter i bane som tar bilder med 
detaljoppløsning rundt 20 meter. 
Noen satellitter kan også registrere 
varmestråling. Da kan vi tydelig se 
lavaen dersom det ikke er for mye 
skyer. Vi kan også få tilgang til bilder 
med en rekke forskjellige «farger», 
delvis også utenfor det spekatralom-
rådet det menneskelige øye kan 
oppfatte. Ulike kombinasjoner av 
disse bølgelengdene kan gi mer in-
formasjon om spesielle gasser eller 
partikler, forteller Wahl.

– Vulkaner er lunefulle, men tek-
nologien står i en rivende utvikling. 
Å forhindre et utbrudd vil vi aldri 
klare, men stadig bedre og raskere 
varsling vil hjelpe oss til å forhindre 
tap av liv og helse. Et bredt samar-
beid mellom ulike aktører på global 
basis er forutsetningen for å komme 
enda lenger i vulkanovervåkninger, 
sier avdelingsdirektør Terje Wahl.

»
kan påvirke vær og klima
Et utbrudd kan få umiddelbare miljøvirkninger, noen også 
globale konsekvenser.

Forskjellen er hvorvidt utbruddet er så kraftig at partiklene sendes helt opp 
i stratosfæren eller om de bare havner nede i troposfæren (værsonen). Par-
tiklene som ble sendt opp fra Eyjafjallökull falt raskt ned til bakken som 
bestanddeler av regndråper eller snøkrystaller eller i partikkelform. Asken 
innholdt lite sulfat som kan danne svolvelsyredråper og stige opp i stratos-
færen og ha en nedkjølende effekt. SO2-utslippet var 10.000 ganger mindre 
enn utslippet fra Pintatubo på Filippinene i 1991. Vulkanutbruddene El 
Chichon (Mexico 1982) og Pinatubo fikk globale klimakonsekvenser. Det er 
tydelige spor etter disse to store utbruddene i de globale temperaturene fra 
både bakkemålinger, værballonger og satellitter. Global temperatur sank 
merkbart (0,3 grader) det påfølgende året. Faktisk har flere utbrudd de siste 
hundreårene ført til fall i gjennomsnittstemperaturen på jordoverflaten i 
perioder opp til tre år. Kompliserte kjemiske forhold kan også virke ødeleg-
gende for ozon. Gassutslipp fra vulkaner er en naturlig medvirkning til sur 
nedbør.

På den annen side kan vulkanutbrudd også være nyttige ved at de tilfører 
næringsstoffer til jordsmonnet og derved gode tilvekstvilkår for planter og 
ulike typer avlinger.
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askefast-tiden mot slutten

Norsk institutt for luftforskning (NILU) tester nå ut et «askekamera» som kan oppdage aske 
på 100 kilometers hold. Dette har også vært et norsk problem.

Fred Prata hadde utviklet sin ide til 
et «askekamera» i en årrekke før han 
kom til forskningsmiljøet ved NILU 
for drøyt fem år siden. Dette har 
resultert i en spesiell teknologi som 
synliggjør partiklene i askeskyen. 
Silikatpartiklene er svært skadelige 
for flyet ved at de kan komme inn i 
flymotoren hvor de smelter og tetter 
igjen anlegget.  Vulkanaske kan også 
skade vindskjerm, instrumenter og 
ødelegge det elektroniske anlegget. 

For å unngå skader og forebygge 
ulykker er det viktig for pilotene å 
vite på forhånd om askeskyen som 
slipper ut fra vulkanutbruddet krys-
ser ruten deres. Ved hjelp av det in-
frarøde «askekameraet», som for 
øvrig har fått det treffende navnet 
«Avoid», kan piloten nå få informa-
sjon om sammensetningen av pari-
klene i luften og kan vurdere om det 
er mulig å fly gjennom eller om en 
må styre utenom. Dette gir piloten 

5–10 minutter til eventuelt å styre 
utenom og derved avverge skader og 
potensielle ulykker.

Det epokgjørende kameraet er nå 
installert i flere fly som flyr testruter 
over vulkanene Etna og Stromboli på 
Sicilia med gode resultater. Testin-
gen er inne i en avsluttende fase og 
den nye teknologien vil raskt være 
tilgjenglig for alle flyselskaper.

saTelliTTer – Hva  
Brukes de Til?

gNSS
•	gPS (USA), gALILEO (EU), gLO-

NASS (RUS), COmPASS (CHN)
•	Navigasjon (retning, fart tid SAR)
•	Posisjonering (i et georeferanse-

system mot digitaliserte kart)
•	Tidsreferanse (tidsstempling og 

koordinering)

JORDOVERVåKINg
•	meteorologi
•	Klima-/miljøovervåking
•	Kartografi
•	Ressursforvaltning, suverenitets-

hevdelse

ROmOVERVåKINg
•	Romvær (stråling), solovervåking 

(SOHO)

SATCOm
•	global kommunikasjon
•	Broadcast (Radio, TV, dataover-

føring, telefoni, samband)
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radarsaTelliTTer Med MilliMeTer-
presisjon

Radarsatellitter kan se gjennom skyer og dessuten observere om natten. De 
fleste er så stabile i sin bane at det er mulig å måle endringer på noen få 
millimeter i terrenget over uker eller måneder. Denne måten å observere på 
har de siste årene gitt stor fremgang innen kartlegging av fjellskredfare, 
jordskjelv og analyse av nedsynkning av bygninger, gruver og tunneler.

Mange av verdens farligste vulkaner følges nå jevnlig på denne måten. En 
kan se hvordan fjellsiden bever seg etter hvert som det indre magma-trykket 
øker eller avtar. Denne teknikken fungerer best der hvor det er tørt og lite 
vegetasjon. Den er ikke så godt egnet på de deler av fjellet hvor det er is-
breer og snø. En alternativ metode for satellittseismologiske målinger er 
utplassering av nøyaktige GPS-mottakere ved vulkanen. Disse vil vise nøy-
aktig bevegelser der hvor de er plassert. Kombinasjonen av satellittovervå-
king og GPS-stasjoner gir et særdeles godt bilde av bevegelsene i fjellsiden.

Testfly over Stromboli. Foto: NILU. Fred Prata.
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NYTT fra KFB

Kvinnenes 
forsvarshistorie

BIND II
1990–2010

Grethe Værnø

Grethe 
Værnø

K
vinnenes forsvarshistorie

BIND II 1990–2010

en høyaktuell bok!
Bli med på et unikt streiftog gjennom en spennende tidsepoke. 
Må leses av alle som er opptatt av landets sikkerhet i bredt perspektiv.

«Kvinnenes forsvarshistorie 1990–2010, bind II» kan bestilles hos  
Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) på kfb@kfb.no eller telefon 22 47 82 60.  
Porto kommer i tillegg.

KFB utArBeider BroSjyre om 
egeNBeredSKAp
KFBs styre har vedtatt at hovedtemaet 
for 2013 og 2014 skal være «egenbe-
redskap». i den anledning utarbeides 
det nå en brosjyre med tips og veiled-
ning med hva den enkelte husstand kan 
og bør gjøre for å sikre seg best mulig 
dersom en krise eller katastrofe skulle 
inntreffe.
  Svikt i krafttilførselen, flom og ras er 
hendelser som i høyeste grad kan 
ramme den enkelte av oss.
  Brosjyren vil også bli lagt ut på www.
kfb.no så snart den foreligger ferdig.

KurS i «pSyKiSK FørStehjelp»  
i StoKKe
den 10. oktober blir det innkalt til stort 
allmøte i KFB Vestfold. møtet markerer 
starten på en prosess som skal resul-
tere i et kurs i «psykisk førstehjelp» 
senere i høst. det er ellen Stampe som 
er initiativtaker til dette viktige tiltaket.

«KFBS KViNNeKoNFerANSe 2012»
«KFBs Kvinnekonferanse 2012» arrange-
res i oslo 15. november. Konferansen vil 
omhandle temaet «pårørende til perso-
nell i internasjonale operasjoner». KFBs 
sekretariat legger nå siste hånd på ver-
ket med det endelige program, tid og 
sted. invitasjon vil bli lagt ut på www.
kfb.no så snart alle detaljer er klare.

kfB pÅ øvelse sTaruM
Hvert år arrangeres FNs høykommissær for flyktninger (UNCHR) en bered-
skapsøvelse på Starum i Oppland. Sivilforsvaret spiller en sentral rolle både 
i planlegging og gjennomføring. Hensikten er å lære opp medarbeidere i 
FN-systemet som står for tur til å praktisere ute på ulike arenaer.

Øvelsen setter store krav til aktive og dyktige rollespillere og det er her 
KFB kommer inn i bildet. Leder for KFB Oppland, Wenche Rolstad, hadde 
denne gang med seg to medspillere fra KFBs egne rekker, men ikke desto 
mindre vanket det mye ros fra øvingsledelsen. KFBs representanter spilte 
flyktninger fra Somalia som hadde kommet seg over grensen.

– Det er både spennende og interessant å delta på en slik øvelse. Og ikke 
minst viktig. Jeg håper flere KFBere vil komme til Starum neste år, sier Wen-
che Rolstad.

sTor anerkjennelse

KFBs kurs «Psykisk førstehjelp er av ExtraStiftelsen blitt valgt ut til å være 
med på en Face Book - kampanje der hensikten er å generere penger til gode 
prosjekter. KFBs kurs ble foretrukket sammen med  prosjektene «Sykehusk-
lovner» og «Kultur og trivsel på sykehjem». Stiftelsen kunne velge blant 
flere titalls prosjekter, så dette er noe som henger meget høgt. De tre ut-
valgte prosjektene blir presentert på ExtraStiftelsens Face Book – side og folk 
får anledning til å klikke på «Liker». For hvert klikk får det prosjekt det klik-
kes på 10 kroner. I det skrivende øyeblikk er det like før kampanjen starter. 
Her er det all grunn til å engasjere seg og bidra til at KFB kan få ekstra 
penger å rutte med.

Norges Kvinne- og Familieforbund har dessuten meldt «Psykisk første-
hjelp» som kandidat til ExtraStiftelsens hederspris, «Gullegget» der vinneren 
får en statuett og 100.000 kroner.
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KFB-representanter som «flyktninger».
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Selv om Ann Karin Sondov vokste 
opp på Andøya omgitt av et militært 
miljø, var det ingen selvfølge at hun 
selv en gang i fremtiden skulle gjøre 
karriere i Forsvaret. Som ungdom-

mer flest hadde hun mange interes-
ser, men det var turn som lå hennes 
hjerte nærmest. Ann Karin likte ut-
fordringer og turnsporten ga henne, 
bokstavelig talt, noe å strekke seg 
etter. Godt forankret blant venner i 
idrettsmiljøet skulle det likevel vise 
seg at Forsvaret skulle bli hennes 
arbeidsplass. Hun tok Befalsskolen i 
Stavern etterfulgt av ett år på And-
øya for så å søke seg inn på Krigs-
skolen. Etter studiene der gikk fer-
den tilbake til Andøya, nå som sjef 

for Depot- og verkstedavdelingen 
ved Forsvarets kompani.

– Der var jeg frem til 1997. Samme 
år studerte jeg strategisk ledelse ved 
Kvinneuniversitetet i Løten før jeg 

begynte på daværende Forsvarets 
forsyningskommando. Deretter søkte 
jeg permisjon i tre år for å følge min 
mann, som også er i Forsvaret, til 
Dayton, Ohio i USA der han ble sta-
sjonert. Der var jeg rett og slett hjem-
meværende, for å si det slik, forteller 
Ann Karin.

lærerik oMsTillings-
prosess
I 2003 ble Ann Karin Sondov sjef for 
materiellstyring ved Forsvarets for-

syningskommando på Kjeller. Hun 
fikk mange viktige oppgaver i for-
bindelse med omstillingsprosessen 
til det som skulle bli Forsvarets lo-
gistikkorganisasjon (FLO).

– Det var en krevende og spen-
nende prosess som jeg lærte mye av. 
At Forsvaret ikke er en statisk og lite 
bevegelig organisasjon er denne 
omstillingen et godt eksempel på, 
understreker Sondov.

I 2006–2007 tok hun Stabskole I 
etterfulgt av ett år som oberstløy-
tnant i FLO Stab.

Til usa
Etter gjennomført Masterstudie ved 
Forsvarets Høgskole søkte Ann Karin 
Sondov på en stilling ved attache-
kontoret ved den Norske ambassade 
i Washington og fikk den. Det inne-
bar flytting for hele familien.

– Døtrene våre var nå blitt så 
store at det ikke var helt enkelt bare 

– Noen ganger blir folk overrasket når jeg for-
teller at jeg er i Forsvaret, men når jeg beskriver 
arbeidsoppgavene mine er tilbakemeldingene 
ofte at «jammen har du en spennende jobb», 
sier oberstløytnant Ann Karin Sondov.
Hun er et godt eksempel på at det å være hus-
tru og mor fint lar seg forene med en militær 
karriere.

Av JAn erik thoresen

har aldri 
angret på 

karriereValget

«Forsvarets familiepolitikk er god.  
Jeg ser ingen motsetninger mellom familie og  

en militær karriere»
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å pakke kofferten, men heldigvis er 
også de åpne for utfordringer. Det 
skulle raskt vise seg at de fant seg 
godt til rette, fikk nye venner, grei 
skolegang og, ikke minst, svært gode 
språkkunnskaper. Som familie, der 
begge foreldrene er ansatt i Forsva-
ret, må det nødvendigvis være et 
positivt team-arbeid som åpner 
mulighetene for at ting skal fungere 
bra. Samtidig bidrar Forsvaret til at 
alt legges vel til rette. Forsvarets fa-
miliepolitikk er god. Jeg ser ingen 
hindringer eller motsetninger mel-
lom familie og militær karriere. Om 

det noen gang har vært et problem 
er situasjonen i dag en helt annen, 
understreker Sondov.

sTrukTurerT
Attachekontorets oppgave er å iva-
reta det norske forsvarets interesser 
vis á vis det amerikanske.

– Foruten Forsvarsattacheeen 
består kontoret av åtte medarbei-
dere, alle med varierende oppgaver. 
Jeg må si jeg har vært heldig med 
kollegaene mine. Vi lærer hele tiden 
av hverandre og gir tilbakemeldin-
ger etter at enkelte oppdrag er ut-

ført. Tjenesten ved attachékontoret 
setter krav til det å være strukturert. 
Da tenker jeg at det jeg har lært 
gjennom min tidligere karriere er til 
stor hjelp. Det gjelder både utdan-
nelse og praksis. Ved attachékonto-
ret skjer det noe hele tiden. Mangel 
på variasjon, spenning og utfordrin-
ger det ikke, sier major Ann Karin 
Sondov.

Når dette lese er hun og familien 
tilbake i USA etter en velfortjent 
Norges-ferie.

Ann Karin Sondov i mer uformelle omgivelser.
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NYTT fra medlemsorganisasjonene

alle Har Med redningsvesT, HalvparTen 
Bruker den aldri.

alle de spurte medlemmene og småbåtregisterkundene i rednings-
selskapet har med redningsvest om bord, men en av fire bruker ikke 
alltid å ha på redningsvest eller flyteplagg når de er på sjøen. det 
viser en fersk undersøkelse ipos-MMi har gjort.

Det er en svak positiv trend i oppgitt bruk av redningsvest eller annet flyte-
plagg siden i fjor sommer, men det er bare 49 prosent som sier at de alltid 
har på seg flyteplagg når de er underveis i båt. 26 prosent sier at de vanlig-
vis ikke bruker å ha på redningsvest. Blant dem som er medlemmer i servi-
cetilbudet Totalmedlemskap i Redningsselskapet og har de største båtene, 
er de stadig flere som oppgir at de ikke alltid bruker redningsvest. Hver 
tredje spurte svarte her at de ikke alltid bruker vest, mens bare 40 prosent 
svarte at de alltid gjør det. Blande dem som ikke er Totalmedlemmer men 
bare har båten registrert i Småbåtregisteret var det 19 prosent som ikke 
alltid bruke vest, mens 57 prosent alltid gjord det.

Nord-Norge og Midt-Norge har høyst andel spurte som oppgir at de alltid 
har redningsvesten på i fritidsbåt. Hele 67 prosent sier at de alltid har vest 
eller flyteplagg, mens 44–46 prosent sier det på Sør- og Østlandet.

Ikke uventet sier 70 prosent av de som bruker båt under 20 fot at de alltid 
har på redningsvest, mens 12 prosent lever farlig og sier at de ikke alltid har 
på vest i båt under 20 fot.

– Tallene viser at det fremdeles må gjøres en innsats for å få enda flere til 
å bruke redningsvest eller flyteplass. En redningsvest om ikke brukes gjør 
liten nytte dersom ulykken plutselig er ute, sier kommunikasjonssjef i Red-
ningsselskapet Ernst Larsen. Han minner om at det i to av tre dødsulykker 
hver sommer viser seg at de som omkommer på sjøen ikke har hatt noe 
flyteplagg. 

– Men mange av disse, kanskje så mange som 15 mennesker årlig, kunne 
vært reddet dersom de hadde hatt redningsvest på seg, sier Larsen.

Ber regjeriNgeN SAtSe mer på 
åpNe BArNehAger
Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) 
er lite imponert av regjeringens satsing 
på åpne barnehager, som et lavterskel-
tilbud. i sitt høringgsvar til Nou 2012: 
til barnas beste – Ny lovgivning for 
barnehagene, gjør forbundet det klart 
at det hjelper lite med positiv omtale så 
lenge de ansvarlige myndigheter unnla-
ter å støtte ordningen i praksis.
   i høringssvaret anfører K&F bl.a.: 
«mange av de åpne barnehagene dri-
ves av frivillige organisasjoner som ikke 
er opptatt av økonomisk utbytte, men 
eiere som ønsker å gi et godt tilbud i 
sitt nærområde. erfaringer fra dette 
arbeidet viser at en åpen barnehage 
kan bidra til økt integrering av både 
barn og voksne.
   åpen barnehage sikrer et pedagogisk 
tilbud til de barna som ikke går i ordi-
nær barnehage. etter vårt syn gir de 
åpne barnehagene et viktig tilbud til 
barnefamiliene og kan utvikles til å bli 
et godt integreringstiltak. det er derfor 
av betydning å skape vilkår for driften i 
form av rammevilkår som gjør det mulig 
å drive slike tilbud over hele landet og 
ikke bare som tilbud i sentrum av større 
byer eller i utkanten av disse. åpen bar-
nehage heter barnehage, omtales som 
barnehage og må etterleve kravene til 
barnehager. likevel mottar vi signaler 
om og ser at de faller utenfor lov om 
barnehager saklige virkeområde. Vi ber 
om at denne manglende logikken rettes 
opp ved at åpen barnehage defineres i 
eget punkt i lovens § 4 ‘Saklig virkeom-
råde’, eller at det vises til en definisjon 
et annet sted i loven».

gode medlemSFordeler
Negotias kompetanse er i første rekke 
knyttet til arbeidslivet. gjennom kvalifi-
sert rådgivning, opplæring og informa-
sjon er organisasjonens mål å gi sine 
medlemmer en bedre arbeidsdag og 
flere muligheter.
   i tillegg til denne kjernevirksomheten 
tilbyr organisasjonen et spekter av kon-
krete og økonomiske medlemsfordeler i 
form av bl.a. gode rabatter på forsi-
kringsordninger, mulighet for å søke om 
utdanningsstipend som støtte til videre-
utdanning og mulighet til å leie hytter 
og ferieboliger/leiligheter på la manga 
i Spania, i Sirdalsfjellet og på hafjell.
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TV-kjendis og båtentusiast Alex Rosén slår et slag for bruk av redningsvest
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H.M. dronning  
sonja er kfBs 

ærespresidenT

prinsesse asTrid  
fru ferner er kfBs  

Høye BeskyTTer

HovedsTyreT
leder  
anne-lise johnsen    
styreleder@kfb.no

nestleder 
målfrid kvarteig    
birger.kvarteig@roros.net

MedleMMer  
anne-sophie W. bondeson (k&f)    
bondeson@yahoo.no

solvår skogen sæterbø (nbk)    
nesset2@online.com

kari ristesund (nff)    
kari.r@bta.net

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

synnøve lohne-knudsen (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 
Solfrid Bergan 
975 34 676 
godt.salg@start.no

øStFold 
inger rognehaug
908 56 626 
rognehau@online.no
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returadresse: Kvinners Frivillige Beredskap
pB 796 Sentrum, 0106 oslo

rekordhøy 
kvinneandel 
på forsvareTs 
skoler

Stadig flere kvinner ser muligheter til å 
gjøre karriere i Forsvaret. I år søkte 
4.800 på lederutdanningen. Av disse ble 
1.700 valgt ut som aspiranter. 120 av de 
666 som ble tatt opp som elever ved For-
svarets lederutdanning var kvinner. 
Kvinneandelen på 18 prosent er ny 
rekord – en økning på halvannen pro-
sent fra 2011.

Oberstløytnant Sven Olav Berg sier i 
en kommentar at gjennomføringen av 
årets opptak gikk meget bra.

– Kvinnelige søkere er viktig for å 
gjenspeile resten av samfunnet. Dessu-
ten får Forsvaret større mulighet til å 
finne de beste mest motiverte. Kvinnene 
som var med på seleksjonsøvelsen vis-
te en enorm vilje til tross for at de har 
andre fysiske forutsetninger enn menn. 
Opptaksprøvene er de samme for alle 
som søker seg til Forsvarets lederut-
danning, men kvinnene imponerte med 
besluttsomhet, vilje og motivasjon, sier 
oberstløytnant Berg.

Da grimsvötn-vulkanen på Island hadde utbrudd i mai i fjor, sørget satellittdata for 
at norske fly likevel var i luften. Det var flykaoset over hele Europa våren 2010 som 
førte til etableringen av en Etatsgruppe for vulkanaske (EVA) i Norge. Askeskyen 
fra Eyjafjallajökull-vulkanen på Island ble en stor utfordring som førte til at søkely-
set for alvor ble rettet mot nødvendigheten av satellittovervåking. EVA består av 
representanter og fagfolk fra Luftfartstilsynet, AVINOR, meteorologisk institutt og 
NILU (Norsk institutt for luftforskning). Det er EVA som koordinerer og organiserer 
overvåkingen av vulkans aske i norsk luftrom. Da grimsvötn-vulkanen fikk utbrudd 
møttes etatsgruppen daglig for å vurdere dataene og situasjonen i forhold til flytra-
fikken.

Ved at det norske luftrommet kunne holdes åpent, ble samfunnet spart for for-
sinkelser, kansellerte flyruter og millioner av kroner.

saTelliTTdaTa ga økonomisk gevinsT
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