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Aktuelt året rundt
leder gretha thuen

I

kke bare om vinteren, men også
ellers i året har nordmenn behov
for å søke seg til sydligere strøk for
å nyte sol og varme for å avkorte norsk
mørketid og vinter.
I tillegg til solkrem og solhatt bør en
lommelykt være en naturlig del av egenberedskapen. Elforsyningen har i noen
land en tendens til å være langt mer
ustabil enn i Norge med strømbrudd når
en minst venter det. Det er ikke enkelt å
orientere seg i fremmede byer, ei heller
i ukjente bygninger når det blir helt
mørkt og nødlys ikke eksisterer.

Når strømmen går fungerer heller
ikke minibanken. Vi må ikke glemme
at det å kunne ta ut penger betinger
regelmessig strømforsyning. Derfor er
det alltid lurt å ha noen kontanter i
ferielandets valutta i beredskap. Uten
strøm fungerer heller ikke kassaapparatet i butikkene. Og jo mer varme
det er, jo større er behovet for å ha
rent drikkevann tilgjengelig. Sørg for
å ha et lite lager.
I det hele tatt – sørg for å ta med deg
gode beredskapsvaner når du skal på
ferie.

Etterpåklokskapens
dilemma
redaktør jan erik thoresen

N

år en ulykke eller krise inntreffer hopper eksperter, selvoppnevnte forståsegpåere og media
ut i offentlighetens rampelys. De orienterer og kommenterer, filosoferer og
kritiserer. Med ett vet alle hva som
burde ha vært gjordt før hendelsen
inntraff og hva som må gjøres før noe
tilsvarende skjer igjen.
Å ha beredskapsansvar kan være en
blandet fornøyelse. Det uventede har
en tendens til å skje når en minst aner
det. Ofte med større konsekvenser enn
det beredskapen er dimensjonert for.
Kan hende de som må besvare ubehagelige spørsmål i årevis har snakket for
døve ører om mer penger til både det
ene og det andre. Kanskje er det fristende å skrike høyt og tydelig ut at det



Utgiver
Kvinners Frivillige Beredskap (KFB)
Besøksadresse: Skippergt. 17
Postadresse: Pb 796 Sentrum 0106 OSLO
Internett: www.kfb.no
E-post: kfb@kfb.no
Telefon: 22 42 49 12 / 23 09 34 58
Faks: 22 42 85 52
Redaktør		
Jan Erik Thoresen
E-post: redaksjon@kfb.no
Mobil: 908 31 362
Redaksjonskomité
Gretha Thuen, Hanne G. Garder
og Jan Erik Thoresen
Utgivelser
Tidsskriftet utgis fire ganger i året
Opplag: 7 200 eks.
ISSN 1890-5285
Abonnement
Tidsskriftet sendes gratis til interesserte.
Abonnement kan tegnes ved å sende
en melding til sekretariatet i KFB
Innhold
Stoff fra tidsskriftet eller våre websider
kan brukes fritt ved angivelse av kilde
Artikler og debattinnlegg sendes
redaksjonen. De som ønsker innsendt
stoff og bilder i retur må angi
returadresse tydelig.
Innholdet i signerte artikler står for
forfatterens eget syn, og representerer
nødvendigvis ikke KFBs offisielle mening.

tydeligvis var viktigere å bygge nytt
rådhus enn å bedre flomsikkerheten.
Men en er da lojal. De uttalelser som
måtte komme har en tendens til å bli
pakket pent inn i diplomatisk bomull.
Så går det noen dager. TV-kameraene
slås av og mediastøyen legger seg. Snart
er alt ved det gamle igjen.
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Jo, da. Selvsagt må resurssbruken stå i
rimelig forhold til det risikoanalyser og
ekspertvurderinger forteller oss. Men,
likevel. Etter enhver evaluering sitter
en igjen med ubesvarte spørsmål. Hvor
høyt skal listen legges? Og så må de
beredskapsansvarlige igjen opp på barrikadene.

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

Dette er – og vil alltid være – etterpåklokskapens dilemma.

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

KFB har som formål å styrke
landets beredskap ved å:
Spre opplysning om Norges
totalforsvar og beredskap.

Søke å høyne og samordne
medlemsorganisasjonenes
innsats i beredskapssammenheng.
Fremme samarbeidet mellom
disse organisasjonene og
beredskapsmyndighetene.
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aktuell:
Tone D. Bergan
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

Etterpåklokskap
på forhånd
– Økt bruk av teknologi gjør oss stadig
mer sårbare. Vi klarer ikke å organisere
oss vekk fra kriser og uventede hendelser, men vi må på best mulig måte
håndtere utfordringene. I fremtiden vil
det nok bli et gap mellom størrelsen på

kriser og evnen til å håndtere den,
mener avdelingsleder Tone D. Bergan i
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og
Beredskap (DBS). Det er liten tvil om at
samfunnet står overfor store beredskapsmessige utfordringer.
av jan erik thoresen

Foto: DSB

D

et har vært sagt og skrevet
mye om sårbarheten i samfunnet. Stadig blir vi konfrontert med ulike typer hendelser som
bekrefter at det bildet som er tegnet,
stemmer. Et relativt ferskt eksempel
er brannen på Oslo sentralbanestasjon før jul i fjor. El-kabler i en kulvert
tok fyr. En relativt liten brann for
årsaket togstans på store deler av
Østlandet, mobil- og datanettet ble
slått ut i store områder, folk kom seg
ikke på jobb, barn kom ikke i barnehagen, kollektivtrafikken i hovedstaden ble overbelastet, det ble kaos på
inn- og utfartsveier, flytrafikken ble
berørt, varer ble ikke levert og forret
ningsmøter ble kansellert. Og som
ikke dette var nok: Brannen slo ut
deler av Norges nasjonale komanndo
rom som skal benyttes ved terror
anslag og i andre krisesituasjoner.
Listen med konsekvenser kunne vært
lenger. Mange spør seg hvordan det
kan bli slik? Er vi virkelige så sårbare?

Styrer teknologien til de grader vår
gjøren og laden?

Forventer det perfekte
Vi er blitt bortskjemte. Alt livsnødven
dig som vann, mat, klær og medisiner
kan skaffes til veie døgnet rundt. Ben
sinstasjoner, kiosker og matvare
butikker med hardt arbeidende inn
vandrere gjør alt makelig for oss. Det
er ikke så farlig om vi glemmer helkornbrødet, melken eller den frosne
torsken til middag. Vi forventer rett
og slett at alt skal gå på skinner. Gjør
det ikke det, blir vi både overrasket
og passe irritert.

Store utfordringer
– Utfordringen er å finne et sikkerhetsnivå som er tilpasset et risikobilde som stadig endrer seg. Jo mer
vi anvender av teknologi i samfunnets infrastruktur, jo større vil konse
kvensene kunne bli når hendelser
inntreffer, mener avdelingsleder Tone

D. Bergan i DSB. Under et foredrag i
regi av Beredskapsforum Romerike
tok hun for seg ulike scenarier og
hva samfunnet kan gjøre for å ha et
realistisk beredskapsnivå.
– Det er ikke mulig å opprettholde
en maksimal beredskap for «worst
case» i alle tenkelige og utenkelige
situasjoner som kan oppstå, Vi må
strekke oss etter en så slagkraftig
beredskapsforvaltning som mulig
innenfor realistiske ressursrammer.
Kriseberedskapen må være profesjonell og vi må bli flinkere til å utnytte
fagekspertisen innen de ulike områder. Og så må vi øve mye, både når
det gjelder krisespill og praktiske
øvelser. Men alle våre anstrengelser
er forgjeves om vi ikke har grundige
evalueringer og deretter evner å rette
opp de feil og svakheter som avdekkes.
Eventuell prestisje må legges vekk og
det må være vilje til samhandling
mellom de ulike aktører. Vi har hele
tiden et forbedringspotensiale. Det er
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aktuell: Tone Bergan
en utfordring å hele tiden ha for oss
at vi må bygge videre på de erfaringer
evalueringene gir oss, påpeker avdelingslederen.

Etterpåklokskap
og åpenhet
Når spesielle hendelser inntreffer kan
det være tendenser til at opplysninger søkes hemmeligholdt. Dreier det
seg om forhold rundt rikes sikkerhet
eller personopplysninger, er det forståelig. Men ellers mener Tone Bergan at det er viktig med åpenhet når
det eventuelt skulle vise seg at be-

nytt

eksakt vitenskap. Når en ulykke har
inntruffet, dukker det alltid opp en
rekke aktører som forteller hva som
burde vært gjort før ulykken inntraff.
De kommer med gode og velmenende
råd som det er verdt å lytte til.
– Jeg skulle ønske meg mer etterpåklokskap på forhånd, sa Tone
Bergan i sitt foredrag. Og her har
hun et viktig poeng. Klarer vi gradvis
å tilpasse all etterpåklokskapen inn
i beredskapsplanene vil vi stadig
kunne forbedre oss og være maksimalt rustet neste gang det måtte
skje noe.

«Utfordringen er å finne et sikkerhetsnivå som er
tilpasset et risikobilde som stadig endrer seg.»
redskapen svikter på en eller annen
samfunnsarena.
– Vi må ikke være redde for debatt.
Det er nettopp diskusjon og meningsutveksling som kan sette fart i en
potensiell forbedringsprosess. Jeg vil
si at åpenhet er en nødvendighet i alt
beredskapsarbeid, sier hun.
Som kjent er etterpåklokskap en

Kjøre bil på månen
Hvilken lærdom trekkes av brannen
på Oslo S? Kanskje var det ikke så
lurt å plassere alle de viktige kablene
i samme kulvert? Med dagens teknikk bør det finnes muligheter til å
isolere de fra hverandre. Når en kan
kjøre bil på månen og lande på Mars,
må vel dagens ingeniører klare det?
Togene sto lenge på Oslo S. Foto: DSB

Det moderne
totalforsvarskonsept
Forsvarsdepartementet har utgitt
en liten bok med tittelen «Støtte
og samarbeid» med undertittel
«Det moderne totalforsvarskonsept». Hensikten er å forankre
totalforsvarskonseptet i forsvarssektoren. Boken gir en oversikt over
gjeldene ordninger og retningslinjer.
Nærmere informasjon på:
www.forsvarsdepartementet.no.

For dårlig
informasjon
En spørreundersøkelse Direktoratet
for Samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB) gjennomførte etter Vest Tankulykken i mai i fjor viste at befolkningen i Gulen var svært misfornøyd
med myndighetenes informasjon.
Hele syv av ti mente at den ikke
holdt mål. Mangelen på informasjon
bidro til frykt og usikkerhet om
tankenes innhold og de helsemessige konsekvenser, og for mange
var nettopp denne usikkerheten det
verste å håndtere.
– Med helhetlig og korrekt informasjon på et tidligere stadium, ville
opplevelsen av situasjonen trolig
vært annerledes, medgir avdelingsdirektør Torill Tandberg i DSB.
Direktoratet har i etterkant hatt
kontakt med befolkningen og fått
viktige innspill til egen læring.

Gode råd om
skadeforebygging
Sosial- og helsedirektoratet,
Arbeidstilsynet, Vegdirektoratet og
Direktoratet for Samfunnsikkerhet
og Beredskap (DSB) har gått sammen om å utgi et nyhetsbrev med
forebygging av skader og ulykker
som tema. Tiltaket er et ledd i å øke
kompetansen om skadeforebygging
hos de som arbeider med slike
spørsmål, både regionalt og lokalt.
Mer om dette på: www.dsb.no
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Sivilforsvaret styrker beredskapen
Fra 1.januar i år har Sivilforsvaret
styrket beredskapen ved å innføre
døgnvakt i alle sine 20 distrikter.
Tidligere har bare de 14 distriktene
med mobil renseenhet hatt døgn
vaktordning. Den nye vaktordningen vil de fleste steder være basert
på hjemmevakt. Vakten skal kunne

respondere på hendelser umiddelbart, fatte en beslutning på vegne
av distriktet og iverksette den
bistand som måtte være aktuell.
I tillegg skal vakten også kunne
bistå med råd og støtte til de som
ber om bistand og til sivilforsvarbefal som leder den enkelte innsats.

Sivilforsvaret deltok i 276 innsatser i fjor
Sivilforsvaret deltok i 276 ulike innsatser i 2007, fordelt på 103 lete
aksjoner, 61 på flom og orkan, 37 på industri- og boligbranner, 20
på skogbrann, 17 på diverse, 16 på ulykker, 16 på materiell bistand
og 6 på oljevern.
Sivilforsvaret har i alt 119 fredsinnsatsgrupper rundt om i landet.
Det dreier seg om selvstendige enheter med kort varslingstid, som
har allsidig opplæring i brann, redning, sanitet, omsorg og samband.
En kan ikke minne nok om nødnummeret 112. Foto DSB

Forsvaret aktivt på
utdannings- og yrkesmesser
Nysgjerrige ungdommer flokket seg rundt
Forsvaret stand over hele landet og ville vite
mer om sine fremtidsmuligheter.
Nærmere tolv tusen unge besøkte
utdannings- og yrkesmessen som ble
arrangert i Oslo Spektrum i januar.
Messen er et populært tiltak for ungdommer som enda ikke har staket ut
veien for fremtiden. Men det var ikke
bare i hovedstaden de unge kunne
gjøre seg kjent med Forsvarets mulig
heter. Tilsvarende messer ble i løpet
av januar og februar også arrangert i
Lillestrøm, Hamar, Sandefjord, Ålesund, Bergen, Trondheim, Bodø og
Tromsø.
Kapteinløytnant Jarle Tranøy, som
til daglig er rekrutteringsoffiser i
Vernepliktsverket, var ansvarlig for
Forsvarets stand. Han uttrykte tilfredshet med responsen.
– Vi ser at Forsvaret har vært blant

de mest besøkte. I rekrutteringsøyemed er det av stor betydning å gjøre
seg synlig. Hele skoleklasser kommer
på besøk og vil vite om hva vi kan
tilby av fremtidsmuligheter. Jeg mener bestemt at slike utdanningsmesser har stor innvirkning på ungdom
som vil prøve seg i Forsvaret. Det
bekrefter også undersøkelser som har
vært gjennomført, sier Tranøy.
På vår vandring rundt Forsvarets
stand støtte vi på en vennegjeng fra
Drammen som hadde vært på sesjon
og som i løpet av året skal ut i første
gangstjeneste. De skrøt av de mange
valgmulighetene Forsvaret la til rette
og utelukket slett ikke å ta sin utdannelse der. At utdannelsen i så fall ville
være gratis, syntes de var storveis.

Foto: Forsvarets Mediesenter
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Forsvarets fremtid bekymrer

Mot fortsatt
nedbygging?
av Jan Erik Thoresen

Utdanning i Forsvaret:

Lærlingeordning med store muligheter.
Ikke alle vet at Forsvaret er landets største lærebedrift. Rundt 550
lærlinger er årlig å finne til tjeneste. Kombinasjonen læretid og soldatopplæring gir de unge store muligheter. Nå har to tidligere kontorlærlinger i Forsvaret fått pris for «særdeles godt utført fagprøve».
Ikke rart at major Øystein Skoglund
ved Opplæringskontoret for Forsvaret var stolt da det ble klart at to av
hans elever i kontorfag stakk av med
Oslo kommunes gjeveste pris. Skoglund var opplæringskoordinator for
prisvinnerne, Mona Elisabeth Brekstad og Liv Marit Øvstebø. Under en
høytidelighet i Oslo rådhus mottok
de to 20-åringene medaljer og blomster av byens ordfører, Fabian Stang.
Denne utmerkelsen tilhører sjeldenhetene og tildeles vanligvis en person, men i dette tilfelle altså to.



I nemndas begrunnelse for utmerk
elsen ble det pekt på kandidatenes
evne til å planlegge og organisere arb
eidet, evne til å trekke faglige refleksjoner og å se bredde og dybde i faget.
De to jentene gikk til topps i skarp
konkurranse med 1.200 lærlinger i
33 fag.

Forsvarets første
Det er første gang lærlinger fra Forsvaret har gått til topps.
Major Øystein Skoglund kunne
med tilfredshet konstatere at pris-

Glade prisvinnere. Mona Elisabeth Brekstad (til venstre)
og Liv marit Øvstebø. Foto: Morten Aune, Vernepliktsenteret.

vinnerne representerte tidenes beste
årskull. Hele 44 prosent av hans lær
linger besto fagprøven med høyeste
mulig karakter som er «meget godt
bestått». Og Forsvaret vet å ta vare
på de gode kandidatene. Både Mona
Elisabeth Brekstad og Liv Marit Øvste
bø ble tilbudt videre jobb etter endt
læretid. Begge arbeider nå som per
sonellkonsulenter i Flo Base Viken.
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forsvaret
Verken Forsvarsstudien eller Forsvarspolitisk utvalgs utredning er hyggelig lesning for
de som er opptatt av landets sikkerhet. Men mye tyder på at politikerne nå begynner
å se skriften på veggen: Nedbyggingen kan ikke fortsette lenger. Vårt nasjonale Forsvar
må gis større forutsigbarhet og rammevilkår som er på høyde med andre NATO-land.

D

Foto: Forsvarets Mediesenter

a forsvarssjef Sverre Disen
presenterte Forsvarsstudien
lot reaksjonene ikke vente
lenge på seg. Nå kan en selvsagt filo
sofere over hvorvidt enkelte av tiltakene var spisset slik at de ville være
politisk uakseptable den dag de skal
drøftes i Stortinget. Men i et økonomisk perspektiv er det liten tvil om
at Forsvarssjefens vurdering under
gitte forutsetninger er realistiske.
Forsvarspolitisk utvalgs utredning er
til sammenligning mer moderat på
flere viktige områder. Like fullt er
det all grunn til å bekymre seg over
de sterke signaler som kommer fra
SV i regjering. Spørsmålet blir hvor
en lander til slutt etter at de folkevalgte har sagt sitt.

Dramatisk for
Heimevernet
Det er vanskelig å se for seg at Heime
vernets operative struktur skal reduseres fra 50.000 til 30.000 befal og

Bare i læringsregion Sør-Norge har
14 av 32 lærlinger fått tilbud om
jobb i Forsvaret.

Store muligheter
Forsvaret er landets største lærebedrift med årlig rundt 550 lærlinger fordelt på 25 fagområder.
Lærlingene tjenestegjør over hele
landet der Forsvaret er stasjonert
– også om bord på Forsvarets fartøyer. I det første læreåret er en
vernepliktig soldat der en kom
binerer læretiden med grunnleggende soldatopplæring. Det andre
året er en bare lærling. Læretiden
avsluttes med en sivil fagprove.
Ordningen gir store muligheter
for de unge til å planlegge sin frem
tid, mens Forsvaret på sin side får
muligheten til å rekruttere dyktige
kandidater til viktige funksjoner i
sine egne rekker.

mannskaper. En slik reduksjon vil
være å betrakte som noe av en nasjo
nal katastrofe. Et ytterligere svekket
Heimevern vil bl.a. innebære at en
nøkkelfaktor i det militær-sivile sam
arbeid nærmest forsvinner. Alt tyder
på at samfunnet i enda større grad
vil komme til å trenge Heimevernets
tilstedeværelse og tjenester. Ikke
minst fordi vi nå går inn i en periode
med mer ekstremvær der faren for
tap av menneskeliv, helse og store
materielle verdier truer. Og i relasjon
til et trusselbilde der terroraksjoner
og sabotasje er sannsynlige hendelser, må det settes krav til omfattende
og kontinuerlig sikring av viktige
installasjoner. Å sikre samfunnsvitale
interesser vil være utenkelig uten et
effektiv Heimevern.

Ny type krigføring
Dagens sikkerhetspolitiske situasjon
er dramatisk endret etter Sovjet
unionens fall i 1989. Trusselbildet er

mer nyansert og uforutsigbart, ikke
minst gjennom økt terrortrussel og
sabotasje mot samfunnets infrastruktur, i tillegg til varslede klimaendringer. Lavintensitetskonfliker mangler
ofte klare avgrensninger, involverer
mange parter og interesser, noe som
gjør skillet mellom militære og sivile
forhold mindre tydelig. Konfliktbildet
er sammensatt og forsterker behovet
for felles sivil og militær planlegging
og interaksjon.
På denne bakgrunnen er det både
oppsiktsvekkende og skuffende at
Forsvarsstudien sterkt nedprioriterer
Forsvarets bidrag i spesielle krise
situasjoner. I studien beskrives eks
empelvis mulighetene for elektronisk
krigføring eller dataangrep mot infor
masjons- eller kommunikasjons
systemer på vitale samfunnsarenaer,
men konklusjonen er at «Styrking av
samfunnets beskyttelse mot slike an
slag er likevel ikke en av Forsvarets
oppgaver». Når vi vet at denne type

Fotograflærlinger:

Spennende
kombinasjon med
førstegangstjenesten
– Det er suverent å kunne
avtjene førstegangstjenesten
med å praktisere det vi vil drive
med i fremtiden, sier Kate
Løland og Therese Skålbones.
Det var i august i fjor at Kate Løland
valgte å bli lærling i Forsvaret. Etter
å ha fått grunnleggende soldatopp
læring på rekruttskolen for Heime
vernet på Værnes, ble hun plassert
som fotograflærling på Kjevik. Sam
men med Therese Skålbones er hun
den eneste som avtjener førstegangstjenesten som fotograflærling.

Kate Løland. Foto: Jon Anders Skau. Forsvarets Mediesenter

Kate Løland har gjort seg ferdig
med medier og kommunikasjon på
videregående skole.
– Mens jeg holdt på med disse
fagene fikk jeg en stor interesse for å
fotografere. Den muligheten Forsvaret har lagt til rette er midt i blinken
for meg. Etter læretiden vil jeg forsøke å få praksis i en avis. Nå i lærling
tiden får jeg en omfattende praksis.
Den ene dagen kan det dreie seg om
å ta gruppebilder i studio, mens det
neste dag kan være reportasje- eller
kunstfoto som står på programmet.
Denne allsidigheten er gull verdt.
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forsvaret
angrep vil kunne være like effektivt
som et militært angrep når hensikten er å lamme samfunnet, er det
uforståelig at Forsvaret kan distansere
seg fra dette. Det må være et samfunns
krav at denne typen hendelser tas på
alvor og at Forsvaret inkluderer disse
i sin beredskap. Sett i et totalforsvars
perspektiv er det uakseptabelt at

kan bidra til å svekke Forsvaret som
en attraktiv arbeidsplass med tap av
verdifull kompetanse som en konsekvens. Forsvarsstudien kan av utenforstående bli oppfattet som en beskrivelse av hvor elendig det står til
og at det nærmest går mot oppløsning av enkelte våpengrener. Men
Forsvarssjefen har beskrevet virke-

«Det er både oppsiktsvekkende og skuffende at
Forsvarsstudien sterkt nedprioriterer Forsvarets
bidrag i spesielle krisesituasjoner»
ressursmangelen skal få som resultat
at Forsvaret ikke er i stand til å støtte
opp om det sivile samfunn når alvorlige hendelser måtte oppstå.

Pengene rår
Et velfungerende forsvar med klart
definerte oppgaver i et totalforsvarsperspektiv setter krav til forutsigbarhet og et økonomisk fundament som
muliggjør en tjenlig vedlikeholds- og
investeringspolitikk. Forutsigbarhet
skaper ro, trygghet og mulighet for
å kunne konsentrere seg om oppgavene. De signaler som jevnlig sendes
ut når økonomien står på dagsorden,

ligheten og konsekvensene dersom
Statens økonomiske bidrag reduseres
ytterligere. Reaksjonene fra politisk
hold kan tolkes dit hen at en ser kon
turene av en gryende forståelse blant
de folkevalgte. Trygge Samfunn mener bestemt at Forsvarets reelle kjøpe
kraft må økes og at bevilgningene
må være i samsvar med NATOs krav
på 2 % av BNP.

Verneplikten
opprettholdes
Selv om FNs Sikkerhetsråd resolusjon
1325 om kvinner, fred og sikkerhet
ikke er spesifikt nevnt verken i For-

svarsstudien eller i Forsvarspolitisk
utvalgs utredning, må det sies å være
positivt at kvinners rolle i Forsvaret
nå forankres for alvor. Men samtidig
som kvinnenes betydning i fredsforhandlinger, fredsbevarende tiltak og
fredsbygging i internasjonale operasjoner beskrives, savnes en prioritert
tilrettelegging av opplæring og utdanning slik at rollene kan fylles.
Det har vært spekulert i at sterke
krefter i Forsvaret kun ønsker en pro
fesjonell hærstyrke. Både i Forsvarsstudien og i utredingen til Forsvarpolitisk utvalg slås det imidlertid
fast at rekrutteringen fortsatt skal ta
ut gangspunkt i dagens vernepliktordning.

Mye må avklares
I den pågående debatt om Forsvarets
fremtid er det fra ulike hold blitt reist
en rekke spørsmål. Mange av disse
dreier seg om koordineringsmeka
nismene for norsk militær og sivil
innsats i internasjonale operasjoner.
Når dagens ordning beskrives som
utilstrekkelig av Forsvarspolitisk utvalg, er det grunn til å kreve at den
forbedres og forankres på et høyt
politisk plan. Både kvinner og menn
som tjenestegjør i konfliktfyllte områder fortjener en slik respekt.

Viktig å beholde kvinnene i Forsvaret
– Det er beklagelig at så mange kvinner slutter i Forsvaret når de
når kaptein- eller majornivå, sier major Dag Ola Lien ved Luftkrigs
skolen. Han etterlyser sterkere fokus på å beholde de kvinner som
er der. – Vi trenger rollemodeller, mener han.

Major Dag Ola Lien. Foto: Torbjørn Brovold, Luftforsvaret

Major Dag Ola Lien har arbeidet med
rekruttering i flere år som intervju
offiser i Luftforsvaret i forbindelse
med opptak til befals- og krigsskoler.
Han er nå hovedlærer og kullsjef ved
Luftkrigsskolen i Trondheim.
– Det er prisverdig at rekrutteringen vektlegges så sterkt, men
Forsvaret har fremdeles lang vei å
gå. Etter min mening bør søkelyset
settes på hvorfor folk slutter. Det
har kanskje vært noe ensidig fokus

som rollemodeller for nye kvinnelige
kadetter på Luftkrigsskolen.
– Jeg tenker tilbake på den tiden
da jeg tjenestegjorde ved en radarstasjon på 1990-tallet. Da hadde vi
seks kvinner som var der samtidig.
Det var en stor andel av det totale
antall som tjenestegjorde der den
gangen. Nå er det bare to av disse
som fremdeles er i Forsvaret. Det bør
være et tankekors, mener major Dag
Ola Lien.



på nyrekruttering. På den annen side
trenger vi rollemodeller som de unge
kadettene kan strekke seg etter, sier
majoren.

Familie og karriere
– Jeg savner også mer oppmerksomhet rundt mulighetene for å kunne
kombinere jobb og familie, sier Lien.
Han synes Forsvarets lederutviklings
program er bra, men understreker at
en trenger å beholde flere kvinner
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gjesteskribenten: Grethe Værnø

Forsvaret råtner
på rot

D

et er et sørgelig faktum at Forsvarets forvitrer.
Tror du det ikke? Les den utmerkede, tverrpolitiske innstillingen fra Forsvarspolitisk utvalg (FPU):
«Et styrket forsvar, NOU 2007.» Og det er ikke personalpolitikk som er problemet. Det bare ser slik ut når det
blir kastet et kamuflasjenett av skandaler, voldtekter og
beskyldninger om korrupsjon over politikernes svik når
de ikke bevilger tilstrekkelige midler til det Forsvaret
de samme politikere har vedtatt. Det må gå galt – veldig
galt. Riksrevisjonen retter bitende kritikk blant annet
mot Forsvarets evne til å drive de internasjonale operasjoner på en forsvarlig måte. Det reiser umiddelbart
spørsmålet om hvorvidt den militære, politiske og byrå
kratiske ledelse har den nødvendige kompetanse til å
håndtere et så komplisert apparat i stadig omstilling.
Mangel på penger til å utføre pålagte oppdrag må likevel
ta sin store del av skylden. Det må bli «halvhetsfuskeri».
Det skytes på Forsvarssjefen, men i det nye ledelsessystemet blir den politiske ledelse sittende med ene
ansvaret – flertallsregjeringen har bukten og begge end
ene og bevilgningsmakten – med SV som lik i lasten.

Foto: Aftenposten

Nå sier «alle» at det må gjøres noe, men sporene skremmer. Helt siden Murens fall har skiftende regjeringer
årlig minsket anslagene til Forsvaret, mens de i samme
åndedrett har forsikret om at dette skulle rettes opp
«neste gang». Tror politikerne at folk er så dumme at de
ikke skjønner når de blir ført bak lyset? Et nytt varsel
har vi fått ved at budsjettet for 2008 er lavere enn 2007,
på tross av Forsvarssjefens klare – og særs uvelkomne
– signaler allerede for ett år siden. Vi har vært utsatt for
et gedigent bedrag som har kostet de norske skattebetalere et uanet antall milliarder i bortkastede investeringer fordi planleggingen ikke har bygget på forsvarlig,
langsiktig budsjettering. Skal vi la det skje igjen? Eller
skal vi, velgerne, riste av oss den apati vi har henfalt til,
og mobilisere velgervilje og velgermakt? Eller, er vi like
unnfallende som våre politikere – og i tilfelle hvorfor?
Hva rører seg hos folk flest? Rundt 70 % sier Norge trenger et militært forsvar. Men likevel er det ikke noe press
nedenfra. Stemningen er heller preget av en viss oppgitt
likegyldighet. Når myndighetene i 17 år har fortalt at den
militære trussel er borte, trenger mer nærliggende ønsker
og behov seg foran. Når deltakelse i stadig mindre

Grethe Værnø er utdannet cand. philol og har
en omfattende karriere bak seg, bl.a. som
studieleder ved Forsvarets høgskoleforening.
Hun har vært stortingsrepresentanr for Høyre
og fagbokforfatter. Vernø er aktivt med i
samfunnsdebatten i forsvarspolitiske
spørsmål. Hun har også vært redaktør av
boken «Kvinnenes forsvarshistorie».

populære internasjonale operasjoner blir prioritert,
forsvinner den støtten som forsvar for nasjonens sikker
het kunne påregne. Når stadig færre mennesker blir
direkte berørt, gjennom verneplikt, i mobiliseringstyrkene, i Heimevernet, i yrkesliv eller i arbeid i lokalsamfunnet, forvitrer personlig engasjement og kunnskap.
Når foruroligende mediaoppslag strømmer på, undergraves Forsvarets status og tilliten til at Forsvaret er
dyktig ledet. Folk flest gir opp, de skjønner ikke hva som
skjer. Mange av Forsvarets tradisjonelle støttespillere
liker rett og slett ikke den retning Forsvarets utvikling
har tatt, men føler seg ute av stand til å påvirke den. I
tillegg er situasjonen så ugjennomtrengelig at det er
nesten umulig å skape en opplyst allmennhet som kan
analysere årsakssammenhengene.

«Er vi like unnfallende som våre
politikere – og i tilfelle hvorfor?»

Det betyr i sum at presset fra befolkningen, blir minimal.
Landets forsvar blir ingen valgsak. «Forsvarsvennene»
utgjør ingen sterk, samlet pressgruppe med et klart
felles syn utover at Forsvaret må styrkes. De er visstnok
ikke noe å bry seg om – i motsetning til sportslobbyen.
Dessuten, hvem skulle man stemme på? Ingen av de
tidligere eller nåværende regjeringspartier har noen
troverdighet igjen.
Det betyr at rikspolitikerne – og i særdeleshet en flertallsregjering – må bære det tunge ansvar for en stor,
overordnet nasjonal sak uten en sterk velgerstøtte – annet
enn i lokaliseringsspørsmål. Vi er inne i en ond sirkel
som bare kan brytes hvis politikerne evner å sikre et
forsvar og en forsvarspolitikk som folket kan identifisere seg med. De må også kunne begrunne sin politikk,
hvorfor Norge må ha et forsvar, hvordan det skal se ut
og hva det skal brukes til. Som en avgjørende forutsetning må det skapes en bedret, langsiktig og forutsigbar
økonomi for Forsvaret. Er det for meget å vente?
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livsfarlige
strømbrudd
Dersom en bydel eller et bysamfunn rammes av et massivt
strømbrudd en kald vinterdag, vil deler av befolkningen
måtte evakueres innen 24 timer. I følge Forsvarets
forskningsinstitutt vil temperaturen i en dårlig isolert
bolig falle fra 21.5 grader til frysepunktet i løpet av et
døgn hvis utetemperaturen er minus 20 grader. På mindre
enn 12 timer vil temperaturen være 10 grader. Risikoen

10
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kan reduseres, men det blir kostbart.
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E

n rapport fra Forsvarets forsk
ningsinstitutt (BAS3) tar bydelen Romsås i Oslo som eksem
pel. Denne bydelen består av blokker
uten annen oppvarmingsmulighet
enn elektrisitet. I rapporten slås det
fast at en innetemperatur ned mot
frysepunktet vil føre til at vannet fry
ser og at toalettene ikke kan brukes.
«Boligen må sannsynligvis evakueres
på dette tidspunkt», heter det i rapporten. Videre fremgår det at strømbrudd som varer mer enn 48 timer
medfører at store deler av en slik bolig
masse blir ubeboelig, og «store deler
av befolkningen må samles provisorisk i lokaler som kan varmes opp».
Vannforsyningen vil raskt bli hardt
rammet med den følge at mange ikke
får tilgang til drikkevann. Renseanlegg vil stoppe og urenset kloakk finner vei ut i naturen.
I en krisesituasjon vil den stadig
voksende eldrebølge by på problemer
ved evakuering. Svært få omsorgs
institusjoner er utstyrt med nødstrøms
aggregat. Over 30.000 personer bor
på sykehjem i dag.

Manglende vedlikehold
og fornyelse

Foto: iStock

Direktoratet for Samfunnsikkerhet
og Beredskap (DSB) fører tilsyn med
nettselskapene. I 2006 ble det gjennomført 87 tilsyn av selskaper som
distribuerer elektrisitet frem til private husholdninger. Direktoratet fast
slår at det satses for lite på vedlikehold og fornyelser med økt sårbarhet
og dårlig leveringssikkerhet som
resultat. Økonomiske hensyn og man
gel på fagfolk oppgis å være de viktigste årsakene.
Strømnettet blir stadig eldre. I følge
DSB er manglende vedlikehold og
fornyelse et gjennomgående trekk
ved de avvikene tilsynet har avdekket.
Blant annet er det oppdaget dårlig
kvalitet på deler av kraftledningsnettet og manglende rydding av kraft
traseene. Dette bekymrer DSBs dir
ektør, Jon Lea.
– På sikt vil manglende vedlikehold gi dårligere forsyningssikkerhet.
I verste fall vil dette kunne representere en fare for liv og helse. De senere
år har energibransjen hatt rekordhøy
inntjening og stort utbytte til eierne.
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Mye å ta fatt på når skader skal repareres. Foto: Anders Martinsen, Agder Energi

Mer av overskuddet kunne vært brukt
på oppgradering og vedlikehold av
nettet, mener Jon Lea.

Kravene er skjerpet,
men ...
I Sverige har politikerne gått langt for
å ivareta en stabil kraftleveranse. Etter
at orkanen «Gudrun» gjorde omfattende skader på strømforsyningsnettet
i Sør-Sverige er kraftselskapene pålagt å grave ned viktige strømkabler.
Samtidig er en begynt å se på mulighetene for å legge inn såkalte «brytepinner» i linjene, slik at ledningene
skal kunne kuttes og falle ned fremfor
å rive med seg mastene når mange
trær samtidig faller over linjene.
Det hersker liten tvil om at isolerte
luftstrekk og strømkabler nedgravd
i bakken vil kunne redusere skadene
vesentlig. På den annen side er det et
økonomisk spørsmål som vil måtte
koste strømkundene dyrt. Et alternativ kan være å rydde brede gater
langs kabelstrekkene slik at trærne

ikke rekker bort til ledningene. Men
også dette vil gi store økonomiske
utslag og dessuten medføre kraftige
inngrep i naturen. Konsekvensene vil
måtte bli så merkbare at et slikt tiltak
neppe vil være politisk gjennomførbart. Dagens krav til linjerydding er
nedfelt i Forskrift om elektriske anlegg – forsyningsanlegg som nettselskapene er pålagt å følge. I hovedsak
er det driftsspenningene på høyspent
ledningene som avgjør hvor stor avstand til trær det skal være. Minimums
avstanden er satt til 3 meter. Kravene
til lavspente kraftledninger sier at det
skal være betryggende avstand til
trær. Hva som er betryggende avstand
må baseres på en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle. For nettselskapene er det heller ikke slik at
det bare er å ta seg til rette. En må
påse at en har skaffet seg de nødvendige rettigheter hos grunneier, gjennom tinglysning av et ryddebelte.
Det er utvilsomt en sammensatt pro
blemstilling samfunnet står overfor.
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Seks strømløse
døgn i kulda
Den 30. januar 2007 fikk innbyggerne i Steigen kommune strømmen tilbake etter seks strømløse døgn.
Hendelsen viser hva som kan skje i værutsatte Norge.

S

litne og blåfrosne Steigenbeboere kunne puste lettet ut
da strømmen kom tilbake en
vinterkald tirsdag kl. 14.30 etter å ha
vært borte i seks døgn. Over ett år er
gått siden denne dramatiske hendelsen fant sted. De som fikk føling med
fraværet av strøm, glemmer det aldri.
Sterkt uvær ødela master og strømkabler – og dermed var et helt lokalsamfunn satt ut av spill.

Store konsekvenser
Det hører med til sjeldenhetene at
strømmen blir borte så lenge som i
Steigen, og det skulle snart vise seg
å få alvorlige følger. Viktige institusjoner måtte få strøm fra aggregat.
Det ble omgående innført strøm
rasjonering for private husstander.
Skoler, barnehager og Rådhuset ble
etter hvert stengt. Butikkene tapte
penger og hjemmehjelptjenesten gikk
på overtid. Hele Steigen-samfunnet
ble snudd på hodet i løpet av de seks
kalde uværsdagene krisen varte. Det
gjaldt ikke minst bøndene som mer-

ket strømmangelen i fjøset der det
måtte varmes opp og kyrne melkes,
uansett strømsituasjon.
Strømbruddet i Steigen satte innbyggerne virkelig på prøve. Ikke rart
at lettelsen var stor da livet etter hvert
kunne gå som normalt.

Skarp kritikk
Norges Vassdrags- og Energidirektorat
(NVE) var ikke nådige i sin kritikk av
Nord-Salten Kraftlag som koblet om
til den gamle kraftledningen Vassmo
– Skjelvareid da ledningen FalkelvBotn ved Hopfjell havarerte. Den
gamle kraftledningen hadde ikke vært
vedlikeholdt på lang tid og tålte ikke
belastningen. Det førte til at mange
folk i området kun fikk strøm to timer
to ganger i døgnet.
NVE mente kraftlaget sparte minst
to millioner kroner på å la være å ved
likeholde reservekraftlinjen. NordSalten Kraftlag ble ilagt en bot på 3
millioner kroner for sin manglende
oppfølging.

Topper «Verstingslisten»
Fire «verstinger» er å laste for en stor del av alvorlige hendelser.
Strømleverandørene ligger på topp.
Sivilingeniør Øystein Løset, som er medlem av ekspertutvalget i Rådgivende
Ingeniørers Forening (RIF), har studert over 70 ulykker og nestenulykker.
– Generelt sett er sikkerhetsnivået for lavt. Mange av ulykkene kunne ha
vært unngått med bedre vedlikehold og mindre slendrian, mener han i et
intervju med Dagsavisen.
– Fire verstinger er å laste for en stor andel av de til dels dramatiske
hendelsene. Det er strømleverandørene, NSB og Jernbaneverket, Statens
vegvesen og byggenæringen. Av disse er strømleverandørene de verste. De
skylder på naturkreftene, klimaendringer og ekstremvær, men unnlater å se
sin egen unnfallenhet i kontroll og vedlikehold, mener sivilingeniør Løset.
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Hvilke rettigheter har
strømkunder?
Dersom en kunde blir påført direkte økonomisk
tap som følge av strømavbrudd eller annen
mangelfull levering av strøm, kan det kreves
erstatning av nettselskapet. For høy eller for lav
spenning er forhold selskapene hefter for, med
mindre de kan dokumentere at hendelsen skyldes
forhold som lå utenfor deres kontroll.

Når kan det bli
strømrasjonering?
En nødvendig balanse mellom tilbud og etterspørsel av strøm sikres normalt gjennom kraftmarkedet. Blir forventet energiunderskudd i et
enkelt område større enn det som vil kunne tilføres området via lokal produksjon og overfør
ingsnettet inn til området, vil prisen kunne bli
høyere enn i naboområdene. I et område med
betydelig energiunderskudd og med store samfunnsmessige konsekvenser av eventuell mangel
på energi, vil myndighetene kunne innføre strømrasjonering. Rasjonering innføres for å sikre en
samfunnsmessig rasjonell fordeling av gjen
værende ressurser.
Under rasjonering skal tilgjengelig energi prioriteres med hensyn til liv og helse, vitale samfunnsinteresser, næringsliv og øvrige økonomiske
interesser. Det er Olje- og energidepartementet
som beslutter iverksetting og opphøring av rasjonering.
(Kilde: NVE)

Hvordan fungerer
en rasjonering?
Dersom rasjoneringstiltak blir en realitet, er det
mest sannsynlig at det blir innført gradvis og
med varierende grad av konsekvenser for strømmarkedet. Så langt som mulig vil det bli tatt
hensyn til hvilke utslag tiltaket vil medføre, ikke
minst for arbeidslivet. I første omgang kan det
være aktuelt å iverksette tiltak overfor private
husstander i form av «sparekampanjer». På et
tidlig stadium av en strømkrise kan rasjoneringen bli begrenset til de områder med betydelig
ressursknapphet der markedsmekanismer ikke
bidrar til å fordele ressursene på en samfunnsmessig rasjonell måte.
Skulle energiunderskuddet skyldes manglende
tilsig til vannmagasinene, vil kraftprisene forut
for innføring av rasjonering over tid ha steget
betydelig. Dersom full overføring av kraft inn til
området og full utnyttelse av all lokal produksjon
ikke gir nok strøm i området gjennom den kritiske
perioden, vil det måtte bli gitt pålegg om begrensninger av forbruk.
(Kilde: NVE)
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Det må nødvendigvis ta tid å få alt til å fungere igjen. Her må et helikopter tas i bruk. Foto: Agder Energi
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Mange å forholde seg til
Enkelt er det ikke å skulle forholde seg til de ulike problemstillinger rundt strøm
og energi. Ikke mindre enn 10 offentlige etater har noe de skulle ha sagt.

H

ar du spørsmål om strøm og
energi er det ikke bare å ta
en telefon eller gå inn på
nettet for å få et raskt svar. Nei, en
skal ha både kunnskaper og oversikt
om en ikke skal gå seg bort. Det
dreier seg rett og slett om ulendt
terreng. Kommer en først inn der,
kan det være en tålmodighetsprøve
å finne de rette stier som fører frem
til målet, som kanskje er svar på et
enkelt spørsmål.

Må det være slik? Ja, kanskje. Begrepene strøm og energi omfatter så
mangt. Vi snakker om noe som griper
i hverandre, der svar på ett spørsmål
kan reise mange flere, der du kan få
ett svar her og ett der. De berørte
etater slår ring om sine respektive
gevirer. For utenforstående kan det
være frustrerende å bli henvist fra
den ene til den andre. Men slik er det.
Og slik ser det ut til at det vil bli også
i fremtiden. Det er like greit å trekke
pusten og gå igjennom listen.

Norges Vassdrags- og
energidirektorat (NVE)
Konkurransetilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Elklagenemda
Enova
Direktoratet for Samfunnssikkerhet
og Beredskap (DBS)
Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)
Tollvesenet
Justervesenet

Hvilke oppgaver har den enkelte etat?
Norges Vassdrags- og
energidirektorat (NVE)
Gjennom forvaltning av energilovgivningen
legger NVE til rette for at kraftmarkedet
funger så effektivt som mulig. Setter grenser
for inntektene til nettselskapene og stiller
krav til leveringskvalitet for å sikre effektiv
drift, vedlikehold og utvikling av nettet.
NVE fører kontroll med at lovpålagte krav
følges opp av aktørene på kraftmarkedet.

Konkurransetilsynet
Tilsynets hovedoppgave er å håndheve konkurranseloven. Den forbyr samarbeid som
begrenser konkurransen og misbruk av dominerende stilling. Tilsynet kan således gripe
inn mot oppkjøp og fusjoner som begrenser
konkurransen vesentlig. Tilsynet kan på selv
stendig grunnlag vurdere offentlige ordninger
og reguleringer og påpeke konkurranse
begrensende virkninger.

Forbrukerombudet
Fører tilsyn med at markedsføring av varer og
tjenester skjer i samsvar med Markedsføringsloven.

Forbrukerrådet
En interesseorganisasjon for alle forbrukere
av varer og tjenester i Norge. Rådet behandler klagesaker mellom forbrukere og leverandører.

Elklagenemda
Behandler tvister mellom energiselskap og
kunder og tvister om kontraktsforholdet mellom energiselskap og private strømkunder.
Det kan dreie seg om forhold som måling/
målefeil, beregning av strømforbruk, spenningsvariasjoner og ansvar for skade på
elektriske installasjoner, tilknytningsavgifter,
anleggsbidrag, fremføring av lavspenningsnett og leveringsbetingelser. Elklagenemdas
vedtak er rådgivende for partene.

Enova
Skal styrke arbeidet med en miljøvennlig
omlegging av energibruk og energiproduksjon
i Norge.

Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap
(DSB)
Forvalter bl.a. saker som hører inn under Lov
om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk
utstyr. DSB skal bl.a. føre tilsyn med elsikker
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heten i private husstander, bedrifter, skip,
offshorevirksomheter og det elektromedi
sinske utstyret på større sykehus og helse
institusjoner. DSB forvalter elsikkerheten i
hele verdikjeden fra produksjon, distribusjon
og bruk av elektrisitet til bruk av el-utstyr
både i private hjem og i yrkeslivet.

Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)
Forvaltnings- og kompetanseorgan som skal
bidra til iverksettelse av nasjonal politikk
innen fagfeltet og kvalitetsutvikling innen
helse- og sosialtjenester.

Tollvesenet
Forbruksavgiften på elektrisk kraft er en av
mange avgifter Tollvesenet har ansvaret for
innkreving av. Nettselskapet er ansvarlig for
innbetaling av forbruksavgiften til Tollvesenet, og den er derfor inkludert i fakturaen fra
nettselskap til kunde.

Justervesenet
Har ansvar for at Norge har en måleteknisk
infrastruktur som ligger på et høyt nivå.
Etaten yter bistand innen kvalitetssikring
og måleteknikk og er et kompetansesenter
for næringslivet, statlige og kommunale
myndigheter.
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Dramatisk for syke barn
Måtte flyttes til intensivavdelingen da strømmen gikk på
Barneklinikken på Haukeland sykehus. Bygningen fikk ikke nødstrøm på grunn av kabelbrudd.
Klokken var 01.45 på natten da strømmen gikk ved Barneklinikken og
flere kontorbygg ved sykehuset. Heller ikke nødstrømmen fungerte. Infor
masjonsvakt Geir Andre Bakke i Helse Bergen kunne opplyse at barn i
respirator i hui og hast ble flyttet til intensivavdelingen. Først klokken
09.00 dagen etter var strømmen tilbake.
– Det var heldigvis ikke fare for at liv skulle gå tapt, men hadde vi hatt sykere
barn innlagt, slik vi ofte har, kunne utfallet ha blitt et annet, sier Bakke.

Hva gjør jeg når
strømmen går?
• Sjekk om eventuell jordfeilbryter har koblet ut.
• Sjekk om sikringen har løst
ut. Hvis dette er tilfelle, kan
du koble fra tilkoblet utstyr og
forsøke å koble til ett og ett
utstyr og se om det kobler ut
igjen. Dersom du finner kilden
på denne måten, så er dette
utstyret defekt og må kastes,
eventuelt leveres til elektrofaghandelen til reparasjon.

Lærer vi av historien?
Vi vil aldri komme i den situasjon at det ikke skjer avbrudd i strømforsyn
ingen. Optimal sikring vil simpelthen koste for mye. Den kontinuerlige
registreringen av feil, avbrudd og avbruddskostnader må brukes til noe
positivt, nemlig å lære av hendelsene. Og med en hensiktsmessig regulering av nettselskapene vil vi kunne styre leveringspåliteligheten til et målt
nivå som svarer til den verdi vi selv gjennom avbruddskostnadene setter
på en stabil og sikker strømleveranse. Trolig er dette et fornuftig prinsipp,
men det vil fortsatt gjenstå både teoretiske og praktiske utfordringer:
1. Hvor hardt kan nettet presses før vi opplever hyppige avbrudd med
omfang og konsekvenser som er samfunnsmessige uakseptable?
2. Vi er – på godt og vondt – knyttet sammen med våre naboer på tvers av
landegrensene. Hvordan får vi det beste ut av naboskapet?

• Er det feil på den faste instal
lasjonen, må du ta kontakt med
installatør. Direktoratet for
Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har et register hvor
alle virksomheter skal være
registrert. Du kan selv se hvem
som er registrert og hvor den
nærmeste virksomheten er ved
å gå inn på: www.elinstreg.
capgemini.no/login.jsp.
• Er jordfeilbryter og sikringer
intakt, sjekk om naboen også er
uten strøm. Er dette tilfelle, bør
du kontakte nettselskapet

3. Dramatiske hendelser knyttet til byer og befolkningssentra må ikke ta
oppmerksomheten bort fra de mange avbrudd som kan være ubehagelig
nok for de som rammes.
(Kilde: SINTEF)
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profilen

Engasjert og hele tiden på jakt etter forbedringer.
Miljøskapende og bestemt, men likevel ydmyk.
Imponerende militærfaglig bakgrunn. Synes Forsvaret er verdens mest utfordrende og spennende
arbeidsplass. Møt nestkommanderende for Hærens
styrker, brigader Kristin Lund.

av jan erik thoresen

Befalsskolen fremfor
landbrukskarriere

V

i er på Rena, en solfylt førjulsdag med kuldegrader og snø
på trærne. Allerede i vakten
skapes inntrykk av harmoni og godt
miljø. Vel inne på brigaderens kontor
møter vi en smilende Kristin Lund.
Umiddelbart tenker vi hun må trives
umåtelig godt som kan skape så god
atmosfære rundt seg. Ad omveier
hadde vi fått vite at Kristin Lund er
en dame som liker å ha mange jern
i ilden og være med der det skjer
noe. Men hvordan kan det ha seg at
hun valgte en militær løpebane?
– Det var nok litt tilfeldig. Da klasse
kameratene fortalte at det var åpnet
for jenter i ungdomsheimevernet der
jeg bodde, tenkte jeg at det måtte
være noe for meg. Jeg tok mange kurs
og deltok bl.a. i påskeberedskapen.
Men jeg var også hesteinteressert og
så for meg et studie på Landbrukshøgskolen. Så ville det seg slik at det
ble Befalsskolen i stedet. Det har jeg
aldri angret på siden, forteller brigader Kristin.

Ikke bare enkelt
Å komme inn på Befalsskolen som
kvinne var ikke bare enkelt mot slutten av 1970-tallet. Det var mannlige
kolleger som ikke uten videre syntes
det var noe særlig at kvinner skulle
komme inn på deres enemerker.
– Men det ga meg bare ekstra moti
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vasjon. Jeg bestemte meg for å vise
at jeg dugde. Ikke minst dreide skepsisen som om hvorvidt jeg kunne
matche de fysiske utfordringene.
Men jeg kom meg igjennom og etter
Befalsskolen kom jeg som første
kvinne fra min våpengren til Brigaden i Nord-Norge. Jeg har ofte tenkt
tilbake på denne tiden og kommet
frem til at mye dreier seg om å ta
utfordringene, se mulighetene fremfor å dyrke vanskelighetene.

Mangfoldig bakgrunn
Tjenesten i Nord-Norge skulle
komme til å være starten på en unik
karriere. På Bardufoss var hun forresten i to perioder, en som sersjant
fra 1980–81 og senere flere år som
sjef for tungtransporten. Hun har
tjenestegjort i Vatneleieren i Sandnes og i Jegerkorpset, Akershus Regi
ment, men det er fremfor alt den
internasjonale tjenesten som har
formet henne som leder.
Kristin var med under Operasjon
Desert Storm i Midt-Østen, i Afghanistan, på Balkan og for NATO i CIMIC Group North i Nederland. Siste
året har hun tatt mastergrad i strategi ved US Army War College. Der
gjorde hun det så bra at skolesjefen,
generalmajor David Huntoon, kunne
fortelle at hun var en av de fem beste
elevene de siste årene ved skolen.

Befalets holdninger
avgjørende
Gjennom sitt virke har brigader Kristin Lund fulgt debatten rundt kvinner
i Forsvaret på nært hold. Hun er ikke
i tvil om at de holdninger befalet sig
naliserer former rekruttene.
– Signaliseres det at det er viktig
med mangfold, så har det uendelig
mye å si for de vilkår som møter unge
kvinner. Da vil positive holdninger bli
overført nedover i rekkene og hverdagen oppleves som enklere og mer
meningsfylt. Selv om vi er kommet
langt i dag, er det et stykke igjen. Jeg
skulle eksempelvis ønske at Forsvaret
ble flinkere til å bruke kjønnsnøytrale ord og uttrykk. Vi må søke å
bevisstgjøre hele yrkesgruppen til å
tenke over både muntlige og skriftlige formuleringer.

viktigere og viktigere
– I takt med økt internasjonalt engasjement i konfliktfylte områder vil
kvinners rolle øke i betydning. Vi rep
resenterer et demokrati som praktiserer full likestilling mellom kvinner
og menn. Dette må synliggjøres på
en tydelig måte der vi tjenestegjør.
Mange konfliktområder preges av
sterk kvinnediskriminering. Signalet
blir derfor ekstra viktig for de som
arbeider for sosiale forandringer. Når
det gjelder relasjonsbygging spiller
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Statssekretær Espen Barth-Eide, Kristin Lund og
oblt. Kjell Inge Bakken, sjef for QRF ISAF.
Begge foto: Rena leir

kvinner en viktig rolle gjennom evnene til å lytte og vise ydmykhet og
forståelse. Innen de ulike operasjonsområder vi befinner oss vil behov og
muligheter være forskjellig fra de vi
er vant med her hjemme. Derfor må
vi være realistiske og bygge sten for
sten. Og skulle vi trå feil, må vi rette
det opp og bygge broer, vise respekt,
ydmykhet og forståelse. Å vinne tillit
gjennom åpenhet og evne til å lytte
– her har kvinner et åpenbart fortrinn. Skape miljø for endring, med
andre ord.

Lederrollen

fantastisk arbeidsplass

– Det går på at sjefer må være
flinke til å påvirke og motivere kvinner til operativ tjeneste. Kvinner
trenger generelt sett mer klapp på
skulderen og noen oppmuntrende
ord. Dette er faktisk like viktig for
menn også. Det må mannlige sjefer
bli flinkere til. Det dreier seg ikke
om særbehandling, men et stadium
i en prosess der det skal bygges selvtillit og tro på egne ferdigheter, under
streker brigader Kristin.

Foto: Garden

– Jeg har aldri angret at jeg tok Befals
skolen. Forsvaret er en fantastisk
spennende og dynamisk arbeidsplass
der du hele tiden har muligheter til å
påvirke utviklingen i positiv retning.
Gjennom å tjenestegjøre på ulike
steder stifter en bekjentskap med
mange interessante kolleger. Derved
går en ikke lei, men utvikler seg stadig som leder og menneske. Det er et
privilegium å kunne søke seg rundt
til ulike miljøer. Som leder har dette
bidratt til å utvide min horisont. Til
de unge kvinner som vurderer en
militær karriere, vil jeg si: Ta utfordringen. Tørr å satse. Du vil bli godt
mottatt. Tiden taler til din fordel.
Mange spennende oppgaver venter,
sier brigader Kristin entusiastisk.
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Lederrollen i Forsvaret må til enhver
tid være i harmoni med samfunnet
for øvrig. Det hviler alltid et sterkt
søkelys på Forsvarets måte å håndtere personer og personalspørsmål.
Også her dreier det seg om inkluderende sjefer som evner å kommunisere og motivere.

– Det handler om kroner og øre. Da
må en handle rasjonelt og prioritere
egne aktiviteter. På den annen side er
det både ønskelig og nødvendig å ha
gode relasjoner til de respektive lokalsamfunn. Her på Rena legger vi stor
vekt på det, selv om vi har vært nødt
til å trappe sterkt ned på engasjementer som for eksempel i Birkebeinerrennet. Og ser vi på totalforsvarskonseptet så er det jo Forsvaret som skal
støtte det sivile og ikke omvendt slik
det var før. Jeg føler meg helt trygg på
at Forsvaret vil ta sin tørn om det blir
nødvendig. Samtidig må vi se i øynene
at det komplekse bildet vi møter ute i
verden tar både tid og penger.
Vi tenker som så at nestkommanderende for Hærens samlede styrker
sikkert må ha noen ønsker.
– Her i Rena leir skal vi legge forholdene til rette for at de avdelingene,
som skal produsere stridsklare soldater, får de beste mulighetene. I dag
sliter vi med for liten plass og skulle
gjerne bygget ut. På Terningmoen
flikkes og flikkes det på det gamle.

«I takt med økt internasjonalt engasjement i konfliktfyllte områder vil kvinners rolle øke i betydning»

En ønskeliste
I Forsvarsstudien kommer det frem
at Forsvaret ikke lenger ser seg i stand
til å serve det sivile samfunn i samme
grad som før. Når vi uttrykker vår
bekymring om det er brigader Lund
krystallklar:

Det er ikke tilfredsstillende. Skulle
jeg ønske meg noe, måtte det være at
Terningmoen blir opprettholdt. Terningmoen og Rena er komplementære leire som er avhengig av hverandre. Etter en avklaring vil det være
nødvendig å gjøre noe her i leiren. Nå
er vi ca.1.500 personer på Rena, i en
leir som egentlig er dimensjonert for
900. Ikke minst må vi vektlegge bo,
kontor og lager spørsmålene. I årene
fremover vil det bli strengere krav til
familieboliger for å kunne holde folk
ansatt i Forsvaret. Kvinnenes inntog
har vært svært positivt for å fremme
helhetstenkninger i personellmessige
spørsmål. Jeg ønsker meg ennå flere
kvinner til den dynamiske og spennende arbeidsplassen Forsvaret er,
avslutter brigader Kristin Lund.

«Lederen må
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krisestøtteenheten

Tsunamien i Sør-Øst Asia:

Satte fart i politikerne
Ofte må det en katastrofe til for å sette beredskap og krisehåndtering på dagsorden.
Når det er sagt skal politikerne ha ros for handlekraft. Bondevikregjeringens Krisestøtte
enhet ble en realitet. Et viktig signal til samfunnet om at en må være forberedt på at
alvorlige hendelser kan gripe inn i hverdagen. av Jan Erik Thoresen

D

a skrekkbildene fra tsunamien
i Thailand rullet over TV-skjermene for tre år siden spurte
mange seg om noe tilsvarende kunne
skje her. Det ble debattert over en lav
sko om beredskap, om vi her i landet
var godt nok forberedt på større ulykker og kriser og hva myndighetene
hadde tenkt å gjøre. Svaret lot ikke
vente på seg. Det ble umiddelbart
iverksatt et tverrfaglig grep som løftet
beredskap og krisehåndtering opp på
Regjeringsplan. Storingsmelding nr.
37 (2004-2005) pekte på behovet for
å styrke kapasiteten for krisehåndtering på sentralt nivå. Det er Justisdepartementet som har det overordnende ansvar på nasjonalt nivå, men
det er like fullt det fagdepartement

med nærhet til den type hendelse det
til enhver tid dreier seg om, som blir
såkalt lederdepartement. Regjeringen
fant det riktig å opprette en enhet som
kunne forberede nødvendig støttefunksjon for departementene – den
såkalte Krisestøtteenheten.

Strategisk
krisehåndtering
Roy Abelsen heter mannen som er
leder av Krisestøtteenheten.
Som naturlig er holder enheten hus
i Regjeringsbygningen. Det er som å
komme inn i en kommandosentral
og det er i realiteten også det det er
i gitte situasjoner.
– Vår oppgave er å støtte strategisk
krisehåndtering. I utgangspunktet

skal vi støtte lederdepartementet
med å innhente og bearbeide informasjon i forbindelse med faglig råd
givning og tilrettelegging overfor den
politiske ledelse. Lederdepartementet
skal vurdere og samordne tiltak, koordinere informasjon til og fra under
liggende etater og utstede fullmakter.
Nøkkelordet er ivaretakelse og utøv
else av en helhetlig informasjonstra
tegi. I dagens mediesamfunn er det
avgjørende viktig å opptre strukturert og korrekt fra første stund, sier
Roy Abelsen.
Mens Regjeringen, Regjeringens
kriseråd og departementene utgjør
det strategiske nivå, finner en direktorater, tilsyn og fylkesmenn på det
operative nivå.

Roy Abelsen er leder av Krisestøtteenheten.
Foto: Krisestøtteenheten
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bøker
– De skal koordinere innsatsen
for å berge liv og helse, styre ressur
sene og sikre vitale samfunnsinteresser. Dernest kommer det rent
taktiske. Her finner en kommuner,
politi og redningstjenesten som utfører skadestedsledelse, redder liv
og helse og begrenser omfanger av
krisen lokalt, forklarer Abelsen.

Krav til rask handling
En nasjonal krise kan eksempelvis
være et terrorangrep, en pandemi
eller en stor naturutløst katastrofe.
Slike typer hendelser vil sette landets kriseberedskap på stor prøve.
– Derfor øver vi hele tiden gjennom først å være samtalepartner
med de ulike departement for valg
av øvningsmål. Etter at vi er enige
med det angjeldende departement
om det strategiske målet, bestiller
departementet en øvelse hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB). Under DSBs planlegging hjelper vi departementet
med å holde det på et strategisk
nivå. Under selve øvelsen er vi enten
med i øvningsledelsen som en støtte
til det departementet det gjelder,
eller deltager i øvelsen sammen
med departementet. Vi er opptatt
av hvorfor hendelser skjer og konse
kvensen av det. Skulle det eksempelvis sprenge en bombe i en buss,
så er det konsekvensene av hendelsen vi tar for oss, sier lederen for
Krisestøtteenheten.
– Konsekvenshåndtering står
sentralt hos oss. Når en hendelse
først har funnet sted, er det viktig
også å utnytte situasjonen positivt
til å foreta eventuelle forbedringer
av systemene. Når det gjelder Justisdepartementet utarbeider vi utdanningsplaner og gir råd om hvil
ken kompetanse de angjeldende
parter trenger for å gjøre en god
jobb, sier Roy Abelsen.

Ingrid Furuseth
– meir og
mindre gløymd
motstandskvinne

Ingrid Furuseth

Kvinne mellom frontene
Andresen & Butenschøn 2007
Det første møte (november 1944) la opp
en

arbeidsplan.

”Ole”

(Hauge)

)NGRID &URUSETH

skulle

ringe til mig så ofte han kunde, helst
hver dag. Hammersen skulle i tilfelle
noe vigtig, ringe mig. Og jeg kunne
oppsøke
ke

ham

i

Oberkommando

Wehrmacht

under et eller annet påskudd om det var
noe specielt. Det vanket mange norske ut
og inn hos ham, og det hendte ofte at
damer kom for å faa hjelp med en eller
annen pårørende
rende i fangenskap. Overfor

$M@EE<
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<?> ﬁkk jeg et dekknavn ”Aase Sæter”,
men

overfor

Hammersen

opptraadte

jeg

alltid i all uskyldighet med fullt navn.
Det eneste jeg var misfornøiet med nede
i

Oberkommando

Wehrmacht

var

at

der

alltid var den samme vagten i luken,
men vi blev efterhvert gode venner, og
jeg lot som jeg kom med oppdrag for
forskjellige

venner

og

bekjendte.

Det var mange kvinner som tok del
i motstandskampen under krigen
og gjorde ein stor og viktig innsats.
Men i motsetnad til mange av mennene dei samarbeidde med, var dei
ikkje heidra og omtala etter frigjer
inga i 1945.
Ei av desse kvinnene var Inger
Furuseth, som hadde ei nøkkelrolle
i slutten av krigen. Ho hadde ein
svært utsett posisjon som kontakt
mellom den tyske majoren Fridtjof
Hammersen i den tyske generalstaben og Heimefronten. Hammersen
var sterkt antinazistisk. Han hadde
norsk mor og tala godt norsk.
Ingrid Furuseth vaks opp på ein
gard i Storelvdal i Hedmark. Fleire i
slekte hennar var nazistar, men ho
sto fjellstøtt på den andre sida.
Ho arbeidde i Oslo som mensendicklærar og vanka i kretsar med
heimefrontfolk, både menn og kvin

ner. Då ho fekk spurnad om dette
oppdraget svara ho ja, fullt klar over
kor farleg det var. Ho gjekk rundt
med ein giftpille på seg. Ho var ikkje
klar over at han ho fekk oppdrag
av og rapporte til var sjølvaste Heim
vernsjefen Jens Chr. Hauge. Ho kjende
han berre under dekknamnet Ole.
Sumaren 1945 skreiv Inger Furuseth ned opplevingane sine dei
siste seks–sju månadane av okkupa
sjonstida. Først i fjor kom nedteigningane hennar i bokform med føre
ord og etterord av Tore Pryser og
A.F. Andersen.
I fylgje Furuseth var eit av hoved
spørsmåla for Heimefronten om
det ville bli kamphandlingar her i
landet i sluttfasen. Dei var ottefulle
for at Terboven ville halda fram med
krigen sjølv om tyskerna kapitu
lerte på kontinentet. Det var viktig
å få greie på korleis tyskarane tenkte
og kva de planla.
Furuseth hadde nær kontakt med
Hammersen, møtte han stadig og
formidla vidare til «Ole». Tel tider
var stoda slik at ho sjølv måtte avgjera korleis ho skulle handle. Ho
nytta seg også av at ein svoger var
tilsett hja Quisling, oppsøkte han
på Slottet og fekk opplysningar ho
var ute etter.
Ingrid Furuseth sat inne med
svært mykje informasjon. Hauge
kalla henne for «den best informerte
kvinne i landet». Kvifor har vi så
høyrt så lite om henne og hennar
store innsats? Var det av omsyn til
Hammersen eventuelt Hauge? Var
det fordi det var nazifolk i slekta?
Var det fordi ho var kvinne?
Dette får vi nok aldri vite.
Ingrid Furuseth var nok vonbroten over at hennar innsats nærast
var gløymd. Ho gjekk borti i 1992,
92 år gamal.
Anne johanne kvale
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NYTT fra KFB
KFBs Landskonferanse
KFBs Landskonferanse arrangeres i Oslo den 13. og 14. april.
Av hensyn til reisemuligheter har en valgt søndag og mandag, i stedet
for fredag og lørdag som tidligere. Søndag 13. april avholdes selve
årsmøtet mens temakonferansen følger mandag den 14. april.

Utfordrer landets
ordførere
I kjølvannet av kommunevalget
igangsatte KFB en aksjon for
å minne landets ordførere om
den ressurs organisasjonen
representerer når en krise
oppstår. Alle ordførerne mottok
et postkort der de ble oppfordret til å styrke beredskapsrådene og å gi plass til en
KFB-representant.

Åpen høring på
Stortinget
Nestleder Anne-Lise Johnsen
og daglig leder Hanne Garder
var tilstede da Forsvarskomiteen arrangerte åpen høring
om Storingsmelding nr. 36
(2006–2007). Fra KFBs side
ble det sterkt understreket at
samfunnet har behov for en
totalforsvarstjeneste. Når det
gjaldt kvinner og verneplikt
mente KFB at det var positivt
med frivillig sesjon for kvinner
og at det burde nedsettes et
utvalg med oppgave å vurdere
obligatorisk sesjon.

Studietur til Skottland
og Shetland
Forsvarets Høgskole (FHS)
arrangerer fire dagers studietur til Skottland og Shetland
med start 19. april. Temaene er
forsvar, beredskap og redning.
Turen omfatter bl.a. besøk på
flere museer der en vil få høre
om den hemmelige basen for
norske frihetskjemper under
den 2. verdenskrig. Det er full
anledning for KFBs medlemmer
å melde seg på.
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Energiberedskapen
i Oppland under debatt
I regi av KFBs fylkeskomitè i Oppland ble det holdt et interessant informasjonsmøte i befalsmessa på Jørstadmoen. Også flommen i Nordre Land
kommune ble nøye gjennomgått.
En engasjert og lydhør forsamling hørte tidligere adm. direktør i Eidsiva
vasskraft, Gunner Myhren, orientere om energiberedskapen i Oppland.
Han kunne berolige tilhørerne med at så vel krafttilførselen som sikkerhetstiltakene var både solide og omfattende og at det var sjelden strømmen falt ut. Men ekstrem nedbør, sterk vind og nedblåste trær over
ledningsnettet ville en selvsagt måtte leve med. Men noen lange avbrudd
mante han det ikke ville bli. Men da det ble spurt om hvordan en ville
takle en eventuell sabotasjeaksjon måtte han medgi at det ikke var tatt
høyde for den tanken.
Fylkesberedskapssjef Kjell Larsen trakk opp de erfaringer en hadde fått
etter flommen i Land der det brått falt en regnmengde som tilsvarte ett
års nedbør i løpet av noen få døgn. – Ett tonn vann pr. mål. Ikke rart det
ble problemer. små bekker fikk en voldsom økning med skred og ras av
jord, stein og leire som resultat. 45 personer måtte evakueres, men
heldigvis kom ingen til skade, sa Larsen. Han påpekte at de erfaringer en
hadde gjort seg var særdeles nyttige å ha med seg videre. Også han måtte
besvare en rekke spørsmål bland de over tyve fremmøtte.

St. Olavs Orden til
Elisabeth Sveri
Ordenskanselliet har meddelt KFB at
H.M. Kongen har utnevnt Elisabeth
Haldis Sveri til Ridder 1. klasse av Den
Kongelige Norske St. Olavs Orden for
hennes innsats for kvinner i Forsvaret.
KFB gratulerer. Vi kommer nærmere
tilbake til saken i neste nummer.

Å være utenfor samfunnet
KFB Akershus har arrangert et møte med et tema som går på det å være
taper i samfunnet. Møtet, som samlet 23 deltakere, ble avholdt i Drøbak.
Sosialarbeider Bjørn Hansen fra Fredrikstad holdt et engasjerende foredrag om hvordan det er å føle seg utenfor samfunnet. Han understreket
betydningen av å ha en beredskap for de vanskeligstilte og begeistret
forsamlingen med måten han fremstilte problemstillingen på.
– Alle de tilstedeværende fikk en aha-opplevelse, forteller lederen for
KFB Oslo og Akershus, Åse Marie Pettersen. Hun kan opplyse at det
planlegges flere arrangementer utover i året.

TRYGGE SAMFUNN 1 • 2 0 0 8

TS 1.08 layout.indd 20

18-02-08 13:46:21

NYTT fra medlemsorganisasjonene
Negotia til topps
i YS Ung

Nasjonalforeningen arrangerer
Europa-konferanse i Oslo
I samarbeid med Aldring og helse arrangerer Nasjonalforeningen for
folkehelsen «18th. Alzheimer Europe Conference» i Oslo 22.– 25. mai.
Konferansen bærer den velklingende tittel «Breaking Barriers (Bryt
barrierene)». Eksperter fra hele Europa setter hverandre stevne for å
drøfte hvordan en kan få fjernet mye av den stigmatisering som knytter
seg til demenslidelser og den ekstra belastning dette innebærer både
for klienter og pårørende. En vil også se nærmere på de problemer
yrkesaktive mennesker med demens møter i samfunnet. De planlagte
temaer for sesjoner på skandinaviske språk er «Demens i familien –
fokus på hjemmebane», «Ny kunnskap om demens», «Prosjekter i
Norden» og «Gode miljøtiltak.»
Konferansen avholdes på Radisson SAS Scandinavian Hotell.

Rekrutteringsår i Norges Lotteforbund (NLF)
Representanter fra lotteforeningene, distriktslottene og landsstyret har vært
samlet på Værnes for å samkjøre seg, inspirere hverandre og utveksle tanker.
Temaet på den årlige trippelkonferansen var rekruttering og deltakerne ble
utfordret på egne terskler og forutsetninger slik at de skal bli flinkere til å
fronte det lottene står for. NLF har fått mange spennende oppgaver både
innenfor Forsvaret og det sivile liv, og trenger flere hender å fordele oppgavene på. Forbundslederen utfordret foreningene med å nå et mål på minst
20 % økning av medlemsmassen innen Lottenes dag 7. mai 2008. Videre
kunne forbundsleder Anne-Jorunn Bech informere om at NLF er i ferd med
å utarbeide en egen gjensidig forpliktende produksjonsavtale med Heimevernet, i tillegg til det som allerede ligger i Stortingsproposisjonen.

Foto: Beate Sloreby

Fra Lotteforbundets trippelkonferanse. Forbundsleder Anne-Jorunn Bech orienterer. Til venstre nestleder Kathe D. Nielsen.

Negotia fortsetter å gjøre seg
bemerket med sitt Ung-arbeid
Nylig ble Gaute Brækken valgt
til leder for YS Ung. Brækken
har vært med i Negotias Ungstyre i flere år allerede.
Den nyvalgte YS ung-lederen
er 28 år og til daglig ansatt i
Norges KFUK-KFUM Speidere.
Der er han en del av en
Negotia-klubb med ti med
lemmer, opplyser nettstedet
www.negotia.no

Norske Shell ga 175.000
til Redningsselskapet
Like før jul kunne distriktssek
retær Olaug Tveit Pedersen og
markedskonsulent Ingrid Brun
Bjerkås møte opp hos Norske
Shell i Tananger for å motta
den nette sum av 175.000
kroner. Oljeselskapets representant, Marianne Veggeberg,
kunne fortelle at beløpet var
ment til forebyggende arbeid
blant barn og ungdom.

Norges Kvinne- og
Famileforbund krever
trygge skolebibliotek
Norges Kvinne- og Familieforbund (K & F) går nå til felts mot
språkbruken i mange bøker
som lånes ut til barneskolens
elever. I Kristiansand kommune
har foreldre reagert kraftig.
K & F støtter foreldrene og sier
i en uttalelse at vi ikke kan leve
med et grenseløst samfunn.
Forbundet er opptatt av å sette
klare grenser i forhold til barne
oppdragelsen. – Barn lærer av
det de erfarer, leser og hører.
Det må vi ta på alvor, mener
K & F, som krever at skolebiblio
tekene må fjerne bøker som gir
næring til ord og uttrykk som de
unge bruker mot hverandre via
SMS, e-post og verbalt for å
true og trakassere.
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H.M. Dronning
Sonja er KFBs
ærespresident

Prinsesse Astrid
fru Ferner er KFBs
høye beskytter

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

hovedstyret

sekretariatet

Leder
Gretha Thuen
gretha.thuen@kfb.no

org. SekR. / daglig Leder

nasjonalforeningen
for folkehelsen (Nff)

Nestleder
Anne-Lise Johnsen
anne-lise@eideprestegjeld.no

negotia
nettverk for
kvinnelig befal (NvKB)
norges bygdekvinnelag (Nbk)
norges fiskarkvinnelag (NFK)
norges kvinne- og
familieforbund (k&F)
norges lotteforbund (NLF)
Redningsselskapet (NSSR)

Medlemmer
Lillian Irene Haugen (K&F)
l.i.haugen@online.no
Ingebjørg Widding (Nff)
inwid@frisurf.no
Anne Hatlevik (NFK)
annehatl@online.no
Else Langberg Buraas (NLF)
else@lottene.no

Hanne Guro Garder
hanne.garder@kfb.no

redaktør
Jan Erik Thoresen
redaksjon@kfb.no

Synnøve Lohne-Knudsen (NEGOTIA)
slk@negotia.no
May Britt Manin (NSSR)
maybritt.manin@maricom.no
Ingrid Hernes (NvKB)
ihernes@mil.no

fylkesLedere
Aust-Agder
Margit Eikesnes
928 32 922
margit@gat.no

Hordaland
Bjarnhild Hodneland
928 93 155
bhodneland@gmail.com

Buskerud
Kari Harm
917 28 547
kaharm@online.no

Møre og Romsdal	
Anne-Lise Johnsen
412 48 664
anne-lise@
eideprestegjeld.no

Hedmark
Aud Engum
992 76 217
ka-stem@online.no
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Nordland	
Lillian Grøsnes
913 49 819
lillian.grosnes@tnett.no

Nord-Trøndelag	
Inger Dalsunet
994 72 911
jdalsaun@online.no

Sogn og Fjordane	
Reidun Skår
975 12 435
knut.skar@enivest.net

Vest-Agder	
Borghild Allende
994 78 353
ballende@broadpark.no

Oppland
Wenche Rollstad
402 44 896
twencher@start.no

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

Vestfold	
Inger-Lise Grinde
411 20 084
ilgri@online.no

Oslo og Akershus	
Åse Marie Pettersen
934 62 919

Telemark	
Åsne Fjeld
971 18 822
aasnefj@online.no

Østfold
Inger Rognehaug
908 56 626
inger.l.rognehaug@
storebrand.no

Rogaland	
Bodil Løge Wiig
913 94 668
wiiggard@online.no

Troms	
Emmy Iversen
977 62 598
emmyiversen@yahoo.no
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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 KFB-logo
S,M,L,XL,XXL

160,-

Caps (blå)

55,-

Tursekk, stor (sort)

220,-

Tursekk, liten (sort,blå)

200,-

Sett med lommelykt og kniv

212,-

Mini Maglite AA (14,5 cm)

175,-

Førstehjelpsveske

65,-

Førstehjelpsboks m/plaster

15,-

Handlevognmynt
Leppepomade

15,15,-

Piqueskjorte 160,- og Tursekk 220,-

med KFB-logo

Bøker
Kvinnenes forsvarshistorie –
Værnø og Sveri

175,-

Kvinners Frivillige
Beredskap 50 år

50,-

caps 55,-

Gaver i tinn fra Askvoll BRUG	

Drikkebeger (2. stk i gaveeske)
Kammerstake
Lyseslukker

350,255,275,-

FØRSTEHJELPSVESKE 65,-.
Kan feste på beltet. Inneholder bl.a. :plaster,
kompresser, elastisk bandasje og saks.
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Returadresse: Kvinners Frivillige Beredskap
PB 796 Sentrum, 1006 Oslo

HELt til slutt

Utenlandsoperasjoner:

Kulturforståelse er grunnleggende
Under seminaret «Multidimensional and Integrated Peace
Operations» kom det klart til
uttrykk at det internasjonale
samfunn må bli flinkere til
å beskytte sivile som berøres
av fredsoperasjoner.
– Det er viktig å huske på at en
er gjest i landet en operer i, sa
generalinspektør for Hæren,
Robert Mood, i sitt foredrag.
Robert Mood, som var gruppeleder på
seminaret i Oslo Militære Samfunn, sa
at norske soldater som tjenestegjorde
ute hadde et godt rykte, men at alt har
et forbedringspotensiale.
– Vi må utfordre hverandre om måten
vi gjør ting på og erkjenne at vi kan bli
bedre. Når det internasjonale samfunn
er på oppdrag i et konfliktområde må vi
ikke tape av syne at kulturforståelsen er
grunnleggende viktig. Her vil jeg legge til
at norske soldater fremheves som flinke
til å se ting i perspektiv og til å vise respekt, påpekte generalinspektøren.
Seminaret har vært arrangert flere
steder i verden. Søkelyset har vært satt
på trender og utfordringer i forbindelse
med utenlandsoperasjoner.
– Det er svært positivt at den norske
regjeringen har tatt initiativ til slike semi-

Generalinspektør Robert Mood.
Foto: Espen A. Solberg, Forsvarets Mediesenter

narer. De har fått god oppslutning, sa
Robert Mood.
– De sivile skal alltid settes i fokus.
I fredsoperasjoner er det en stor utford
ring å samordne arbeidet mellom mange
aktører slik at alle trekker i samme retning. De militære må respektere de uavhengige hjelpeorganisasjonenes arbeid.
Vi må opptre på en slik måte at det skapes
tillit mellom partene. Vi har problemer i
Afghanistan som bunner i at koordineringen er for dårlig gjennomført i praksis.
En god og åpen dialog blant alle aktørene
i operasjonsområdet krever en kyndig
ledelse av en senior FN-representant.
Samlet sett kan vi alle forberede oss,
mente generalinspektør Robert Mood.

Sivilforsvarsstudien svarer på utfordringene
– Forsterkning, beskyttelse og samvirke.
Slik oppsummerte DSB-direktør Jon A.
Lea da han overrakte studien til justisminister Knut Storberget.
– Sivilforsvarsstudien er mitt faglige
råd om utviklingen av Sivilforsvaret. Opp
gavene og omfanget må tilpasses dersom vi i fremtiden skal ha et sivilforsvar
basert på dagens budsjettramme. Dette
mener vi er mulig, men direktoratet må
24

da gis handlingsrom for nødvendige
tilpasninger, og man må være villig til å
gjøre nødvendige engangsinvesteringer,
sa Jon A. Lea.
Justisministeren ga uttrykk for at
studien var et viktig grunnlagsdokument
i regjerings videre arbeid med ny sivilforsvarslovgivning, storingsmelding om
samfunnssikkerhet og fremtidige budsjetter.
(Kilde: DSB)

Mange kommuner
uten sårbarhetsvurderinger
Direktoratet for Samfunnssikkerhet
og Beredskap (DSB) gjennomfører
årlig en undersøkelse om status for
samfunnssikkerhet og beredskap i
kommunene. Formålet er å få en over
sikt over beredskapsstatus på sentrale områder som ROS-analyser,
krise- og beredskapsplaner, informa
sjonsberedskap og øvelser. Resultatene danner et viktig grunnlag for dia
logen mellom DSB, fylkesmennene
og kommunene om samfunnssikkerhet og beredskap og hvordan status
på området kan bli bedre. Synnovate
MMI har bistått DSB med kommuneundersøkelsen for 2006.
Noen sentrale resultater:
• 65 prosent av kommune har
gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse de siste fire år.
• 99 prosent av kommunene
har en plan for kriseledelse.
• 95 prosent av kommunene
har en informasjonsplan som kan
benyttes i krisesituasjoner.
• 93 prosent av kommunene har
gjennomført øvelser i krisehånd
tering i løpet av de siste årene.
Hele undersøkelsen på
www.dsb.no

Hvordan skape
et trygt og
robust samfunn?
Klikk deg inn på

www.kfb.no
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