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i nærmiljøet

• Hver femte kommune mangler reservestrøm
• Beredskapsressursene i nordområdene må kartlegges
• Kvinneandelen i Forsvaret øker

Hva med kvinner
og krigen?
leder Anne-lise Johnsen

A

lle bor vi i en kommune. Det
som skjer med oss og rundt oss
skjer faktisk der. Det gjelder
både i sorg og glede. I et lokalsamfunn
har alle betydning, både unge, voksne
og eldre. Livet vårt arter seg forskjellig,
men alle som har levd en stund har
opparbeidet seg livserfaring. Vi er
altså ikke uten kunnskap og vi har nyttig erfaring som kan brukes i mange
ulike situasjoner.
Dersom vi setter fokus på alvorlige
ting som krever en innsats, så mener
vi at det er viktig å være en tilbyder.
«Er det noe vi kan gjøre» bør være
spørsmålet. Kanskje skal du være modig og oppsøke naboen som er i sorg
og ganske enkelt spørre. Det er mulig
du blir avvist, men det må en tåle, for
det er mye lettere å gi enn å få.

Storsamfunnet blir ikke bedre enn vi
mennesker gjør det til. Ønsker vi et
inkluderende samfunn rundt oss må vi
alle bidre på hver vår måte og i forskjellig sammenheng. Kommunen vår
har vi forhåpentligvis tillit til og den
er sikkert tilliten verdig i mange tilfeller. Da er det fordi mennesker bidrar
både gjennom jobbene sine, eksempelvis gjennom godt planverk, og det
er fordi det er nok hender og føtter til
å gjennomføre de planlagte tiltak. Det
er her du og jeg kommer inn med vår
frivillige innsats. Vi vet at det ikke er
nok personell ansatt i en kommune til
å kunne utføre alle oppgaver fullt ut
når spesielle hendelser inntreffer.
Den er avhengig av et frivillig nettverk.

Influensa til besvær
redaktør jan erik thoresen

D

e som ikke skulket altfor mange
historietimer på skolen vil
huske at Svartedauen kom til
Norge i 1349. Nesten halve befolkningen døde av pestens herjinger. Den
sparte verken fattig eller rik, by eller
bygd. Store landområder ble liggende
øde. Kornproduksjonen sank dramatisk. Da pesten fortok seg måtte kongen
dele opp mange av de forlatte storgårdene og gi land til de fattige, livegne
husmenn som hadde overlevd. Den
enes død, den annens brød.
Den gang manglet kunnskaper og de
loppebefengte rottene som gikk i land
i Bergen kunne spre død og fordervelse i lang tid før en fant botemidlet.
I vår tid behersker legevitenskapen
nær sagt alle slags virus og bakterier.
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Dessuten kommer eksperter og forståsegpåere raskt ut i media og forteller
oss hva vi skal og ikke skal gjøre. Det er
bare det at mange av rådene er motstridende. For hva skal vi si når helsedirektøren i beste sendetid på TV forteller
oss at vi ikke skal bruke munnbind
samtidig som Staten bestiller 200.000
slike bind fra utlandet som et mottrekk
mot svineinfluensaen? Det vitner om
dårlig informasjonsstrategi og nører
bare opp om frykt og usikkerhet.
Midt oppe i rotet har KFB hele tiden
henvist til Folkehelseinstituttet, som
på en saklig og nøktern måte har satt
saken i sitt rette relieff.
Det skal de ha ros for.
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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.

aktuell:
Sivilingeniør Øystein Løset
Rådgivende Ingeniørers Forening
(RIF)

– Strømnettet tåler
ikke norsk vær
Når strømmen svikter skylder nettselskapene på ekstremvær.
– Feil. Svakt utstyr i normalt norsk vintervær kombinert med manglende sikkerhetsstandarder og vegring mot å investere i fornyelse er årsakene, sier sivilingeniør
Øystein Løset.
– Det er på høy tid at nettselskapene prioriterer oppgradering av nettet. De sitter
med mange milliarder i overskudd, men eierne tar heller utbytte og lar strømkundene gå for lut og kaldt vann.

av jan erik thoresen

D

et er mange eksempler på at
energiberedskapen ikke forvaltes slik den burde, ikke
minst fordi det dreier seg om en
samfunnskritisk arena. Mange vil
huske at store deler av Steigen kommune i Nordland var uten strøm i
seks døgn for et par år siden. Kort tid
etter mistet 3.000 husstander på
Sørlandet strømmen. I fjor opplevde
vi flere store strømbrudd i Østfold,
Vestfold og Telemark. Og i begynnelsen av april i år var turen kommet
til Hammerfest. Slik går det slag i
slag. Hvorfor?

Store samfunns
kostnader
– Først og fremst er det grunn til å
peke på de store problemer samfunnet påføres når strømmen plutselig
forsvinner. I et høyteknologisk perspektiv er en stabil leveringsevne en
tvingende nødvendighet for å sikre
liv, helse og materielle verdier. Og

det er ingen overdrivelse. Tenk på
Steigen. Seks døgn uten strøm med
nødevakuering av eldre og syke. Eller kabelbrannen på Oslo S som
førte til kollaps, ikke bare av offentlige transportmidler, men også datanettverket til store deler av byen.
Ringvirkningen og kostnadene var
enorme. Forresten er det slik at en
del av strømkablene i hovedstaden
trolig skriver seg fra 1920-årene.
Siden de var planlagt å vare i 30 år,
skulle de altså vært skiftet ut for ikke
mindre enn 40 år siden. Er det rart
at det oppstår feil, spør sivilingeniør
Løset engasjert.
Han representerer Rådgivende
Ingeniørers Forening (RIF) og er til
daglig seniorrådgiver i firmaet Dr.
techn. Olav Olson. Tidligere har han
bl.a. lang fartstid fra Det Norske Veritas og firmaet Betonmast. Løset er
levende opptatt av samfunnssikkerhet og konstruksjoner og er svært
kritisk til forholdene rundt flere

samfunnsarenaer. På hans liste over
«verstinger» troner nettselskapene
øverst tett fulgt av Norges Statsbaner, Jernbaneverket og Statens vegvesen. Men Løset er ingen vanlig
«synser». Hans påstander kan dokumenteres.

Ulike årsaker
Det blåser i Norge. Enkelte steder
både hardt og ofte. En normal forventing blant strømkundene er at de
normer og sikkerhetskrav som ligger
til grunn for en stabil leveranse ligger på et tilstrekkelig høyt nivå. Men
når lange avbrudd oppstår ser en at
ledninger og master faller ned på
grunn av vind og vær.
– Strømnettet, som er en samfunnskritisk arena, burde i det minste ha de samme konkrete minstekrav til sikkerhet som andre bygg på
land, til sjøs og på sokkelen i Nordsjøen. Nettselskapene klager som
regel på ekstremvær, men værdata-
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aktuell: Øystein Løset
ene viser at ledningene ryker i langt
mildere vær enn Norsk Standards
minstekrav for bygg på land i det
området bruddet skjer. Og hva angår
de mange tremaster rundt om i landet så er mange av de så råtne at
nettselskapene selv har rutiner for
at de som arbeider med skader og
vedlikehold ikke klatrer i dem. Men
selskapene lar være å skifte dem ut
før et alvorlig strømbrudd er et faktum. De arbeider tydeligvis etter
«går det så går det» prinsippet og lar
hensynet til kundene komme i siste
rekke, mener Løset.

Slaktet av Riks
revisjonen
Riksrevisjonen har kommet med
flengende kritikk av nettselskapene.
I Dokument nr. 3:15 (2007–2008)
fremkommer det at halvparten av
norske nettselskaper har feil og
mangler. Det påpekes også at rapporteringen om strømbrudd er ufullstendig og at selskapene har en
fragmentert ansvarsfordeling. Og
hva selve nettet angår sier Riksrevisjonen at den beregnede levetid er
kraftig overskredet.
– Dette er en knallhard og høyst

berettiget kritikk. Samfunnet kan
ikke leve med et system som til de
grader går på akkord med sikkerheten til folk flest. Så kan en spørre seg
selv hvorfor ikke politikerne kommer på banen. Forklaringen ser ut til
å være enkel: Nettselskapene overfører enorme beløp til fylker og
kommuner, penger som de er blitt
avhengige av å få. I realiteten dreier

Store overskudd
i selskapene
Vedlikehold og utberedninger koster.
Men penger er i realiteten ikke noe
problem for nettselskapene.
– Nei, så absolutt ikke, påpeker
Løset.
– Et godt eksempel er Hafslund
ASA som i 2007 ga sine aksjonærer
2,9 milliarder kroner i utbytte. Det

«Det virker som om hendelsene i Steigen
og på Oslo S ikke er avskrekkende nok.
Antageligvis må det inntreffe en stor
katastrofe før alvoret går opp for
de ansvarlige»
dette seg om en skjult skattelegging.
Derfor er det vanskelig å skape en
debatt om samfunnssikkerhet opp
mot inntjening. Riksrevisjonens rapport er nokså fersk. Den bør bli et
politisk tema. Men igjen – inntektene er for viktige for stat og kommune. Så får heller strømkundene,
altså skattebetalerne, heller lide, sier
sivilingeniør Øystein Løset.

En må regne med friskt vær i Norge

finnes ingen begrensninger på hva
en kan bruke overskuddet i et nettselskap til eller hvor mye en kan
investere. Selskapene står fritt til å
disponere midlene. De velger rett og
slett i stor grad å la være å finansiere
utbedringer som er helt nødvendige.
Jeg har lyst til å sitere fra en rapport
Direktoratet for Samfunnssikkerhet
og Beredskap (DSB) har skrevet om
forholdene i Hafslund ASA: «I stedet
for reinvesteringer av anlegg i de senere år har det vært lagt økt vekt på
å foreta reparasjoner for å øke levetiden. DSB har tidligere uttalt, og mener
fortsatt, at beslutninger om reinvesteringer ofte er skjønnspreget. Og DSB
er kritiske til de skjønn Hafslund Nett
nå utfører». Dette selskapet er ikke
alene. Jevnt over er det situasjonen
over det ganske land.

Foto: iStock

Noe må skje
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– Nettselskapene har årelang erfaring med teknisk levetid på de komponentene strømnettet består av. De
bør etablere systemer for preventivt
vedlikehold. Det vil si å forestå utskiftning før delene går i stykker, og
strømbrudd inntrer.
Det er altfor gammeldags å bare
satse på å reparere når strømmen er
gått, – sannsynligvis også dyrere en
preventivt vedlikehold av nettet, sier
sivilingeniør Øystein Løset.

nytt
Nordområdene:

Behov for kartlegging av
beredskapsressursene
Raske og omfattende endringer i nordområdene
nødvendiggjør en opptrapping av samarbeidet mellom de ulike aktører. Synliggjøring og formidling av
kunnskap om risiko og sårbarhet er nødvendig.

D

irektoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)
utarbeider årlig en nasjonal
sårbarhets- og beredskapsrapport.
Fordypningstema i årets rapport er
«Risiko, sårbarhet og beredskap i
nordområdene». Når dette tema er
valgt har det blant annet sin bakgrunn i Regjeringens Soria Moriaerklæring.

Mange utfordringer
– Utviklingen i nordområdene skjer
raskt på flere viktige områder, påpeker direktør Jon A. Lea i DSB. Han
peker på klimaendringer, økt skipstrafikk og økt petroleumsvirksomhet.
– Spesielle forhold som lysforhold og mørketid, tøft klima med
lave temperaturer, vind, snø og is,
store avstander og spredt bosetting
gir særlige risiko- og sårbarhetsutfordringer som stiller strenge krav
til beredskapen, sier Lea.
Han understreker at temperaturen øker raskere i nordområdene
enn det globale gjennomsnittet.

– Russisk sjøtransport av olje
langs norskekysten forventes å øke
betydelig i årene som kommer med
tilhørende risiko for ulykker Beregningen viser at skipstrafikken vil
bidra mer til samlet miljørisiko enn
petroleumsvirksomheten. Det er
gjennomført viktige forebyggende
tiltak for å redusere risikoen ved
skipstrafikken som etablering av
seilingsleder lenger fra kysten, trafikkseparasjon, antikollisjonssystem og trafikksentraler i Vardø og
Murmansk, opplyser DSBs direktør.

Forbedringspotensial
– Både klimaendringer og økt aktivitet vil gi økt risiko og sårbarhet
på flere områder, mener Jon Lea.
– Beredskapen må styrkes. Blant
annet er det behov for flere store
fartøyer som kan benyttes som slepebåter Og forhold som eksempelvis kapasitet, ressurser, organisering, øvelser og samarbeid må
kartlegges og vurderes, mener
direktør Lea.

Sivilmilitært
samarbeid skal
skape suksess
Felles mål og interesser
ligger bak en samarbeids
avtale som er inngått
mellom Høgskolen i
Ålesund og Sjøkrigsskolen.
Utdanningen skal løftes til
et høyere nivå.
Riktignok har det vært samarbeidet tidligere også, men det er
først nå det er formalisert. Kommandør Thomas Wedervang,
som er sjef for Sjøkrigsskolen,
påpeker at avtalen har som mål
å styrke hverandre gjennom å
utnytte de respektives spisskompetanse.
– Felles utnyttelse av fag- og
studietilbud utgjør en viktig del.
Vi skal gjøre hverandre enda
bedre, sier kommandøren.
Også Høgskolens rektor, Geirmund Oltedal, sier seg tilfreds.
– Gjennom avtalen har vi gått
et skritt i riktig retning. For
Høgskolen har dette stor betydning. Det er den maritime
utdanningen ved skolen som nå
er knyttet opp mot Sjøkrigsskolen. Fagmiljøet er relativt lite.
Derfor må vi samarbeide slik at
vi kan bli robuste og ressurssterke. Hovedfokuset vil ligge på
simulator- og navigasjonssiden.
Sensorutvikling og arbeid med
en kartdatabase over norskekysten er viktige faktorer, sier rektor Oltedal.

Sjef for Sjøkrigsskolen, kommandør Thomas
Wedervang og rektor Geirmund Oltedal ved
Høgskolen i Ålesund, signerer avtalen.
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Sesjonsplikt for kvinner:

Trer i kraft fra 2010
Regjeringen har fremmet lovforslag som tilrettelegger sesjonsplikt for kvinner
og en todeling av sesjonsordingen i Forsvaret. – Ved å nå de som er mest
motivert, vil ressursene blir brukt mer målrettet, sier forsvarsminister AnneGrethe Strøm-Erichsen.
Forsvarsministeren sier seg fornøyd
med at den nye loven vil stimulere
arbeidet med å rekruttere flere
kvinner til Forsvaret.
Lovforslaget er en oppfølging av
Langtidsplanen for Forsvaret, St.
prp. nr. 48 (2007–2008) og Stortingets behandling av denne. Sesjonsplikt for kvinner og todelt sesjon
nødvendiggjør endringer i «Lov av
17. juli 1953 om verneplikt» .

Todelt sesjonsordning

dre kvaliteten i selve sesjonsdagen,
sier forsvarsminister Anne- Grethe
Strøm-Erichsen i en kommentar.
Lovforslaget er en oppfølging av
Langtidsplanen for Forsvaret og
Stortingets behandling av denne.
Regjeringen legger vekt på at den
allmenne verneplikt skal opprettholdes og tilpasses en ny tid.

Sesjonsplikt for kvinner
Innføring av sesjonsplikt for kvinner krever at utskrivingsplikten etter
Lov om verneplikt gjøres kjønnsnøytral. Utskrivingsplikten innebærer
at en plikter å la seg innrullere i Vernepliktsverkets hovedrulle og til å
la seg klassifisere for å fastsette tjenestedyktighet for tjeneste i Forsvaret. Lovforslaget likestiller menn og kvinner med hensyn til utskrivningsplikt, men forslaget innebærer ikke en innføring av verneplikt for
kvinner.

Foto: Forsvarets mediesenter

Del 1 i forslaget innebærer at utskrivningspliktige må fylle ut en
egenerklæring, primært nettbasert,
uten fysisk fremmøte. Hensikten er
å skaffe opplysninger om den enkeltes helse, forutsetninger og interesse. Disse opplysningene vil bli

lagt til grunn for videre utvelgelse
og oppfølging. Del 2 vil innebære at
et nærmere utvalg av personer,
som anses best kvalifisert til tjeneste, møtes til en kvalitativ sesjon.
– På denne måten kan vi nå de
kvinnene og mennene som er mest
motivert for og skikket til tjeneste i
Forsvaret og bruke ressursene mer
målrettet. Vi ønsker også å forbe-
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Foto: Forsvarets mediesenter

Ny nettportal
samordner
informasjon
Faren for flom og skred
øker når klimaet endrer
seg. Det må kommu
nene ta hensyn til når
de planlegger veier,
bygg og anlegg. Nett
portalen «Klimatilpas
ning Norge» vil spille en
viktig rolle.

Årets soldataksjon:

Fokus på samarbeid og mangfold
Årets soldataksjon har betegnelsen «Dreamteam» .
Holdninger, respekt og samspill mellom soldatene,
uavhengig av kjønn, er målene med aksjonen.
Med flere kvinner i Forsvaret er det også blitt større fokus på de fordeler et
mangfold byr på.
– For at Forsvaret skal kunne løse sine oppdrag er en avhengig av å nå
hundre prosent av befolkningen. Da trenger en både kvinner og menn. Kvinner har egenskaper som utfyller mennenes og utgjør en helhet som gjenspeiler det norske samfunn, sier brigader Kristin Lund. Hun forklarer at
Norge primært deltar i operasjoner i utlandet som er forankret med et FNmandat og at det er viktig at en etterlever resolusjoner og internasjonale
lover som gjelder konflikter.
Aksjonen satser på underholdning og kunnskap for å skape trivsel og
knytte bånd mellom soldatene. Blant annet er det planlagt et stand-up show
med en kvinnelig stand-up komiker og en quiz som er rettet mot sentrale
hendelser som har ført til bedringen av kvinners posisjon i Forsvaret. Aktuelle foredragsholdere trekkes også inn.

Eksplosjonsfarlige områder skal kontrolleres
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) setter nå et sterkere søkelys på virksomheter som mangler eller har mangelfulle eksplosjonsverndokumenter. Dårlig kontroll med hvor virksomheten har eksplosjonsfarlige områder øker risikoen for branner og eksplosjoner.
I DSB opplyses det at avvikene peker både på manglende eksplosjonsverndokumenter og manglende oppfølging. Eksempler kan være
mangelfull merking, feil bruk av utstyr, mangler i arbeidstillatelsessystemet for eksplosjonsfarlige områder og mangelfulle tiltak for å
redusere risiko i slike områder.
DSB, som er koordinerende myndighet på storulykkeområdet, akter
å ha et skjerpet fokus på eksplosjonsvern utover i året.

Det er lett å forstå at kommuner
som har opplevd et ødeleggende
jordskred vil unngå at det skjer
igjen. Da blir klimaendringene
satt på dagsorden. Det er mange
steder en klar sammenheng
mellom klima og risikoen for
jordskred. Stormer, nedbør,
flom, snøskred og tørke påvirkes
av klimaendringene.
Undersøkelser Direktoratet
for Samfunnssikkerhet og
Beredskap (DSB) har gjennomført viser at det er et stort behov
for informasjon og økt kunnskap på området. Til nå har det
vært vanskelig å finne informasjon om hvordan en kan komme
i gang. Det vil nå bli lettere når
regjeringen har lansert nettportalen «Klimatilpasning Norge».
Nettportalen byr på mange
gode eksempler fra de kommuner som har startet med klimatilpasning En vil også kunne gå
direkte til offentlige etaters og
direktoratets nettsider for å
finne informasjon om deres
arbeid med klimatilpasning.
I tillegg presenteres aktuelle
nyheter fra forskningen.
Portalen er i første omgang
utviklet med tanke på samfunnsplanleggere og beslutningstakere i kommuner og fylker, men vil være nyttig for alle.
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Slurv og mangelfulle
arbeidsrutiner

Tolker krigens
folkerett

60 prosent av kontrollerte nye elektriske anlegg i
boliger her i landet har feil, viser tilsynsrapporter og
andre innspill til Direktoratet for Samfunnssikkerhet
og Beredskap (DSB).

med å utarbeide en norsk

All utførelse og vedlikehold av elektriske anlegg skal gjøres av en virksomhet
som er registrert i DSBs sentrale register. Arbeidet skal ledes av en faglig
ansvarlig installatør og utføres av en fagutdannet elektriker. Installatørbedriftene er underlagt tilsyn fra Det lokale elektrisitetssystem (DLE).
På basis av virksomhetenes størrelse gjennomfører DLE i løpet av året
kontroller av et angitt antall nye anlegg. DSB har lagt føringer for at DLE, ut
fra risikovurderinger, skal styre ressursbruken mot de virksomheter som
leverer anlegg med mange feil fremfor de som, gjennom kontroller, har
bevist at de leverer feilfrie anlegg. Lokale undersøkelser viser at det er noen
få virksomheter som står for hovedtyngden av de påviste feilene.
At feilraten på 60 prosent er alarmerende høy innebærer imidlertid ikke
at over halvparten av alle nye elektriske anlegg er direkte brann- og berøringsfarlige. Resultatene indikerer at antall brann og berøringsfarlige feil
ligger i størrelsesorden en til tre prosent. Slike feil skyldes i liten grad mang
lende kompetanse hos den som utfører arbeidet, men i større grad av mangelfulle arbeidsrutiner og slurv.
I Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg pålegges installatøren å
overlevere deler av dokumentasjonen av det arbeidet som er utført til eieren av anlegget. Spørreundersøkelser avdekker at mange kunder ikke er
klar over at de har krav på å motta slik dokumentasjon. Installatørbedriftene plikter å skrive en erklæring om at anlegget er utført og kontrollert slik
at det oppfyller sikkerhetskravene i forskriften. Denne samsvarserklæringen
er kundens garanti dersom det i ettertid viser seg å være feil ved anlegget.
DBS er i ferd med å utvikle et nytt dataverktøy som vil kunne gi en mer
tilfredsstillende oversikt over utviklingen og kvaliteten på det arbeid som
installatørbedriftene utfører.

admiral Louise D. Bastviken.

Finanskrisen reduserer trafikkulykkene
I økonomiske nedgangstider kjøre folk mindre bil. Sammenhengen mellom
trafikkmengde og ulykker blir tydelig, spesielt blant ungdom.
Forsker Torkel Bjørnskau ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) sammenlikner ulykkestall og arbeidsledighet tilbake til 1980-tallet i en artikkel
i tidsskriftet Samferdsel. Funnene viser at færre ungdommer omkom i trafikken etter at konjunkturene stupte midt på 80-tallet.
– Vi så det svært tydelig etter jappetiden. Det hadde vært et ekstremt høyt
salg av GTI-modeller og tunge motorsykler. Det var lett å få lån til å kjøpe
raske kjøretøyer. Så kom nedgangskonjunkturene. Mange ungdommer som
hadde kjøpt hurtige biler og motorsykler hadde ikke råd til å betale for dem.
Mye gikk på tvangsauksjon, sier Bjørnskau.
Fra 2005 til 2008 steg antall dødsofre i trafikken med 14 prosent. Den
viktigste årsaken var, i følge Bjørnskau, de gode tidene før finanskrisen ble
akutt i fjor høst.
Studentene intervjuer innsatsleder Geir Olsen. Foto: Rune Haarstad.
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Forsvarets Høgskole er i gang
manual i krigens folkerett.
– Et viktig arbeid i relasjon til
internasjonale operasjoner,
sier skolesjefen, kontre

Bevilgningen på seks millioner
kroner fra Forsvarsdepartementet skal sette Høgskolens juridiske rådgivere i stand til å ut
vikle et regelverk for situasjoner
der en skal avgjøre liv og død.
Det er påtrengende viktig å utarbeide en forenklet tolkning av
det internasjonale lovverket
som gjelder i dag.
– Det er et stort behov for en
slik manual, påpeker Louise D.
Bastviken. Hun blir støttet av
juridisk rådgiver Gro Nystuen,
som ikke bare er engasjert på
Høgskolen, men også ved Universitetet i Oslo.
– I internasjonale operasjoner kan det oppstå dilemmaer
fordi en ikke vet hva som er
gjeldende regelverk. Hvem som
er militære mål, hva er lovlig
ammunisjon og hvilke begrensninger setter det røde korset?
Selv om disse lovene er internasjonalt fastsatt, er det et omfattende regelverk som kan bli tolket individuelt. En manual som
dette er ment å kunne gjøre det
enklere for soldater å ta juridisk
korrekte avgjørelser ute i felten,
sier hun.
– Det er allerede 52 andre
land som har utviklet liknende
manualer, men det dreier seg
først og fremst om militære
stormakter. Norge er først ute av
de nordiske land, opplyser kontreadmiral Bastviken.

gjesteskribenten: Chris Prebensen

Den norske
Atlanterhavskomité
er en viktig aktør
Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) har til formål å
arbeide for økt opplysning om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk med særlig vekt på atlantiske spørsmål,
styrke samarbeidet på det politiske, økonomiske og
kulturelle område i samsvar med Atlanterhavspakten.
Norsk NATO medlemskap er fortsatt av sentral betydning for Norge i en tid med mange nye utfordringer. Vår
rolle som energileverandør for Europa, de sikkerhetspolitiske aspekter av klima, miljø og resursutviklingen
i nord og opprettholdelsen av et godt forhold til Russland krever oppmerksomhet. Utviklingen av et godt
samarbeid mellom NATO og EU og utviklingen i den
transatlantiske dialog med den nye administrasjonen i
USA følges nøye.
Etter den kalde krigen har de gamle konfliktmønstrene
i stor grad falt bort. De utfordringer Norge og NATO står
overfor i dag har endret seg vesentlig siden murens fall
og Sovjetunionens oppløsning. Fra å være en bipolar
konfrontasjon til en mer unipolar dominans av USA, har
situasjonen nå endret seg til å være multipolær på
grunn av en stadig mer globalisert verden. NATO er
utvidet med 12 nye medlemmer og har gjennomgått en
omfattende omorganisering i tråd med tiden. Hendelsene 11. september 2001 har preget sikkerhetsbildet og
rettet stor fokus på kampen mot terror. Utviklingen i
Afghanistan og dens naboland krever fortsatt stor oppmerksomhet. Norge tok i fjor initiativet til at NATO også
skulle se på medlemslandenes nære utfordringer.
Med sine fem heltids ansatte og tre trainees er det en
forholdsvis liten organisasjon. Styret består av 5 stortingsrepresentanter oppnevnt fra de partier som støttet
NATO medlemskap da komiteen ble opprettet i 1955.
Dette er basert på et initiativ av daværende formann av
Stortingets utenrikskomité Finn Moe. Styret har i tillegg
en representant fra LO og en fra NHO og ledes nå av
tidligere stortingsrepresentant fra arbeiderpartiet Kjell
Engebretsen. I sin virksomhet mottar komiteen offent-

Chris Prebensen er generalsekretær i Den
norske Atlanterhavskomite. Han er utdannet
i statsvitenskap og moderne historie i Norge
og USA. Prebensen har lang erfaring fra fremtredende stillinger i blant annet Utenriks
departementet, Forsvarsdepartementet og
NATOs hovedkvarter i Brussel. Generalsekretær i Atlanterhavskomiteen siden 1997.

lige bidrag, i hovedsak fra Forsvars- og Utenriksdepartementet, samt fra NATOs Public Diplomacy Division.
Atlanterhavskomiteens viktigste virkemidler er å arrangere årlig ca 40 konferanser og seminarer og en regionskonferanse i internasjonal politikk som er bl.a.
rettet mot lektorer i videregående skole i Tromsø, Bodø,
Trondheim, Bergen, Stavanger Kristiansand og Oslo.
I tillegg driver komiteen to nettsteder; sikkerhetspolitikk.no og DNAK.org som oppdateres daglig med aktuelle temaer fra mediene. Her finner en også informasjon
om våre prosjekter og publikasjoner.
Hovedprosjektene som komiteen nå arbeider med er
blant annet en studie om NATOs fremtid og reviderte
strategiske konsept. Komiteen arbeider også med forskjellige sider av utfordringene i nordområdene hvor
det spesielt sees på sammenhengen mellom samfunnssikkerhet, sikkerhetspolitikk og krisehåndtering. I tilegg
er en del av komiteens oppgave å tilrettelegge sikkerhetspolitikk til undervisning for ungdomskolen og den
videregående skole. Dette arbeidet er utformet i samarbeid med en undervisningskomité. I denne sammenhengen har komiteen utviklet en prosjektpakke om
Afghanistan som finnes på nettsidene til komiteen.
Den norske atlanterhavskomité er del av et internasjonalt nettverk av atlanterhavskomiteer hvor de fleste
NATO land er representert. Den norske atlanterhavskomité har gitt støtte til en del av de nye landenes komiteer i deres arbeid mot medlemskap. Blant internasjonale tiltak kan det her nevnes at komiteen er inne i
fjerde året med et prosjekt om nettverksbygging mellom unge forskere, NGOer og unge politiske ledere i det
tidligere Jugoslavia. Dette har fungert som modell for et
tilsvarende arbeid som er i andre året i Syd Kaukasus
mellom grupper i Armenia, Georgia og Aserbajan. Komiteen har i de tre siste årene engasjert seg sterkt i å
formidle kunnskap om Norges engasjement i Afghanistan, et arbeid som fortsatt er en hovedprioritering.
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tema:

Regionalt og
kommunalt
beredskaps
ansvar
Med teknologien følger et sårbart samfunn. Når sårbarheten i tillegg
utsettes for stadig større klimatiske utfordringer, sier det seg selv at vi
mennesker må bygge opp en hensiktsmessig beredskap for å møte
uønskede hendelser. Beredskapen må organiseres på nasjonalt, regionalt
og kommunalt nivå. Ingenting må overlates til tilfeldighetene.
Selv om hver enkelt av oss sørger for en god egenberedskap, er det
nødvendig at vi kjenner til hvordan beredskapen i fylker og kommuner
er bygd opp. Glem ikke at det er alle enkeltmenneskene som til sammen
utgjør samfunnet. Vi er alle en del av det.
Samfunnssikkerhet og beredskap er en alen av samme stykke. God
som skjer i nærmiljøet.

Foto: iStock

beredskap bygger på god kunnskap, engasjement og å bry seg om hva

tema: beredskap

Hvem har ansvaret?
Beredskapsplanlegging og kriseledelse er sentrale
begreper innen samfunnssikkerheten. Både fylkesmenn og kommuner har lovpålagt ansvar.
av Jan Erik Thoresen
Det er Fylkesmannen som er Kongens, regjeringens og departementenes representant i fylket og skal
arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer
blir fulgt opp. Fylkesmannen har
ansvar for en lang rekke viktige fagområder. Samordningsansvaret gjør
seg særlig gjeldende i forhold til
kommunesektoren.
Fylkesmennene har en sentral
plass både når det gjelder beredskapsforberedelser og samordning
ved katastrofer, kriser og krig. Instruks for Fylkesmannen er nedfelt i
«Kgl. res. av 18. april 2008. Instruks
for samfunnssikkerhetsarbeidet til
Fylkesmannen og Sysselmannen på
Svalbard.»
Fylkesmannsembetet er tillagt
ansvar for tilsyn med og samordning
av all sivil beredskapsplanlegging i
fylket.

Fundamentet
I tillegg til primærhelsetjeneste og
brannvern har kommunene ansvaret
for en rekke andre viktige samfunnstjenester. Kommunene utgjør også
selve fundamentet i det nasjonale
planleggingssystem. De aller fleste
kriser og katastrofer som oppstår vil
ramme en kommune. Trusselbildet
vil variere fra kommune til kommune. For å analysere det lokale ri-

sikobildet og konsekvensene ved
eventuelle hendelser skal kommunen utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). Basert på slike
analyser skal den enkelte kommune
klart se for seg hvilke scenarier det
skal utarbeides beredskapsplan for.
Det kan eksempelvis dreie seg om
forurenset drikkevann, langvarige
strømbrudd, oversvømmelser, jordras og skogbranner.

Mange oppgaver
Beredskapsplanen vil være et systematisk styringsverktøy og derved et
hjelpemiddel til å koordinere og lede
alle kommunale tiltak når en krise
inntreffer Dette gjelder kriseledelse
på overordnet nivå i kommunene og
ikke på selve skade- og innsatsstedet. Det er det politiet som skal ha.

Beredskapsråd i alle
fylker
I hvert fylke er det et fylkesberedskapsråd. Det skal drøfte beredskapsspørsmål og være et forum for gjensidig orientering om arbeidet på de
ulike beredskapsområdene. I tillegg
til fylkesmannen, fylkesberedskapssjefen og statlige og fylkeskommunale etatsjefer med beredskapsansvar, skal fylkesordføreren, fylkesrådmannen, en oppnevnt politimester
og en representant fra Sivilforsvaret
være representert i rådet. Også Forsvaret bør normalt være representert.
I en rekke kommuner er også representanter fra ulike frivillige organisasjoner, eksempelvis Kvinners Frivillige Beredskap, med.
Når Fylkesmannen har etablert
samordningen ved katastrofer og
kriser i fredstid vil fylkesberedskapsrådet bli sammenkalt for å beslutte
hvilke tiltak som bør iverksettes.

Fra en større øvelse (Foto: Beredskapsetaten, Oslo kommune).

Hva kjennetegner god krisehåndtering?
• Mediedekningen vil ofte være kritisk, ofte i overkant. På den annen
side er media som regel flinke til å trekke frem sentrale og relevante
utfordringer som den som «eier» krisen må besvare.
• Hvorvidt en krise håndteres bra, vil avhenge av hvem en spør. En kan
gjerne se en krisehåndtering der det er fattet gode og tidsriktige beslutninger, men hvor det kanskje svikter på andre områder – eksempelvis omsorg for berørte under en ulykke. Det er sjelden alt fungerer
helt perfekt, men det er gjennom øvelser en skal perfeksjonere alle
aktører så mye som mulig.
• Generelt sett er det likevel en del klare suksesskriterier. Det grunnleggende er en klar og tydelig ledelse som evner å fatte riktige beslutninger og som fremtrer på en tillitvekkende måte. Høyt opp på listen
kommer omsorg for de som er berørt; skadde, pårørende, eventuelt
ansatte og kunder om det er en bedrift som er rammet. De synlige
tiltak som iverksettes vil likeledes bidra til det bildet som omgivelsene vil danne seg og som vil påvirke omdømmet.
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Økende forståelse for god beredskap
Fylkesmennene har en viktig pådriverrolle overfor kommunene. Oslo og Akershus
omfatter 23 kommuner og 25 prosent av landets befolkning.
– Vi registrer merkbar stigning i det kommunale engasjement. Ulike typer
hendelser har vært en kraftig vekker, sier Martin Rogneby, leder for beredskapsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
av Jan Erik Thoresen

Martin Rognebys avdeling ligger ikke
på latsiden. Det sier seg selv at når 6,5
årsverk til enhver tid skal serve 23
folkerike kommuner med et utall av
risikoobjekter, så blir tiden knapp.
– En av disse er Oslo. Men heldigvis er Oslo kommune til de grader
opptatt av beredskapsspørsmål og
har en velutviklet og veltrimmet
organisasjon. Hadde ikke det vært
tilfelle, ville vår oppgave nærmest
vært umulig. Fylkesmannen skal jo
ha oversikt over risikoobjektene
mens kommunene skal sitte med
detaljene. Vår oppgave er å påse at
kommunene følger regelverk og forskrifter. For Oslos vedkommende er
det jo slik at hver enkelt bydel har
flere innbyggere enn byer og middels store kommuner utover i landet.
Beredskapsetaten i Oslo kommune
fører tilsyn med bydelene, noe som
er en både nødvendig og viktig av-

lasting for oss. Vi har et nært og godt
samarbeid, forteller Martin Rogneby.

Mangler lovhjemmel
Fylkesmannen har ingen lovhjemmel for å gi pålegg til kommunene,
men Rogneby mener at det strengt
tatt ikke er nødvendig.
– Samarbeidet med kommunene
forholder seg slik at det arrangeres
en øvelse det ene året etterfulgt av
tilsyn det neste. Når vi avdekker
svakheter og forhold som må forberedes, møter vi stor forståelse og
vilje til å rette opp det vi anmerker.
Det hersker liten tvil om at større
hendelser som eksempelvis brannen
på Oslo S og forurensningen av Oslos
drikkevann virkelig har satt søkelyset på betydningen av å bygge opp
et godt beredskapsnivå. Klimaforskernes spådom om mer ekstrem-

vær, som vi for så vidt allerede har
fått smakebiter på, har også medvirket til en høy prioritering av sikkerhet og beredskap. Utarbeidelse av
sikkerhets- og sårbarhetsanalyser
gir den enkelte kommune det nødvendige utgangspunkt for å ta grep
der det trengs. Når kravene til slike
analyser nå kommer i lovs form, vil
det innebære et forsterket signal,
mener Rogneby.
Han stiller seg positiv til at også
Fylkesmannen vil få en hjemmel,
men påpeker at det i og for seg vil få
en mer praktisk betydning i og med
at tilsynet kan samordnes med andre
etater.

Viktig å følge opp plan
verket
Oversvømmelser og ras i utsatte
områder har gjort at alarmklokkene
har ringt på Fylkesmannens kontor.

Fra en øvelse ved Stortinget. (Foto: Beredskapsetaten, Oslo kommune.)
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tema: beredskap
– Vi ser at det er viktigere enn
noen gang å følge opp planverket.
Det må ikke lenger være slik at hus
og hytter kan settes opp nær sagt
uten en forutgående vurdering av
sikkerheten. Kommunene er godt
inneforstått med dette. Igjen er det
naturutløste hendelser som understreker alvoret i å ha et godt planverk. Jeg vil gjerne peke på hvor
viktig det er at kommunene kan
samarbeide på tvers av kommunegrensene. Beredskapstanken må ikke
stoppe der, men sees i utvidet sammenheng. Samarbeidet mellom Asker og Bærum er et godt eksempel.
Mindre kommuner har mye å hente
i så måte. I praksis er det et fåtall
som har heltidsengasjerte folk, så
samarbeid kan gi en klar gevinst.
Rundt om i kommune-Norge hender
det nok at en spør seg selv hvilke
lover en skal bryte. Ressursene er få
og små. Da begynner en gjerne med
det som ikke er lovpålagt, medgir
Rogneby.

Fra en øvelse i Oslo. (Foto: Beredskapsetaten, Oslo kommune.)

Informasjonsberedskap

Oslo-politikerne:

Ved katastrofer, kriser og andre uønskede hendelser er media straks på
pletten på jakt etter nyheter, gjerne
med spesielle vinklinger.
– Vi understreker sterkt overfor
kommunene at en må ha en informasjonsberedskap som fungerer
optimalt og at en må øve seg. Vi ser
for oss en nødvendig arbeidsdeling
der ordføreren er talspersonen utad
mens rådmannen operer som stabssjef. Media spiller en viktig rolle.
Dersom en ikke opptrer strukturert
og profesjonelt, kan kommunens
omdømme lett bli skadet, understreker avdelingssjefen.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
har utarbeidet en rapport basert på
15 ulike scenarier der et lengre bortfall av kraftforsyningen og tap av
drikkevann er de som vil kunne få de
mest dramatiske konsekvenser.
– Vi må være på tå hev hele tiden.
Å gjennomføre øvelser og tilsyn med
etterfølgende oppfølging og forbedringer er en prosess som aldri tar slutt,
men som er et kontinuerlig kretsløp,
understreker Martin Rogneby.

Opptatt av sikkerheten
Landets hovedstad må sette store krav til sikkerhet og
beredskap. – Og det gjør vi, sier beredskapssjef i Oslo
kommune Jon B. Berntsen.
Med sin store befolkningstetthet og mange risikoområder er det et stort
potensiale for ulykker, kriser og katastrofer i Norges største by. Situasjonen
ville kunne bli ytterst prekær dersom en uønsket hendelse inntraff uten at
en var godt forberedt. Men heldigvis for byens innbyggere så kjenner politikerne sin besøkelsestid. Det bekrefter da også kommunens beredskapssjef,
Jon B. Berntsen i en samtale med Trygge Samfunn. Han understreker at alt
legges til rette for at han og hans stab til enhver tid skal fungere godt.
– Byrådet prioriterer dette svært høyt. Det er et tverrpolitisk ønske om at
kommunen skal legge alt til rette for en god beredskap. Beredskapsetaten
driver tilsyn i byens 15 bydeler, følger opp øvelser og driver rådgivning,
seminarer og kurs foruten løpende kontaktvirksomhet, ikke minst gjennom
et eget beredskapsforum. Der møter representanter fra ulike etater, de enkelte bydeler og politiet, som vi forøvrig har et godt samarbeid med, forteller Berntsen.
I fjor tok han forøvrig initiativ til opprettelsen av et regionalt beredskapsforum der beredskapsfolk fra 10 omkringliggende kommuner møtes tre
ganger årlig til erfaringsutveksling om planverk, øvelser, varslingsordninger
og andre relevante forhold.
– Kriser og katastrofer kjenner ingen kommunegrenser Det er viktig å
kunne samarbeide om situasjonen skulle kreve det. Forumet er en viktig møteplass for å kunne lære av hverandre, sier beredskapssjef Jon B. Berntsen.
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Pris for god kommunal beredskap
Den årlige samfunnssikkerhetsog beredskapsprisen for landets
kommuner ble i år tildelt
Stavanger. Juryen gir kommunen
godt skussmål.
Den årlige samfunnssikkerhets- og
beredskapsprisen for landets kommuner ble i år tildelt Stavanger. Juryen gir kommunen god skussmål.
Det var under Samfunnssikkerhetskonferansen tidligere i år at Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) delte ut prisen for
niende gang. I juryens begrunnelse
ble det lagt vekt på at god beredskapsforankring og overordnet krisehåndtering var basert på et oppdatert
planverk som var justert i tråd med
de siste endringer i den kommunale
organisasjonen. Særlig fremhevet
juryen den gode tilbakemelding på
Fylkesmannens tilsynsarbeid i kommunen, der det het at «Kommunen
har hatt en systematisk, langsiktig
satsing på samfunnssikkerhet og
beredskap, som har gitt god uttelling
i forhold til generell kommunal beredskap og spesielt innen Kommunalavdeling kultur og byutvikling.»
– Det er positivt at sentrale myndigheter legger merke til vårt arbeid.
Prisen inspirerer til videre satsing,
sier beredskapssjef Torstein Nielsen
i Stavanger kommune.
– Dette betyr mye for befolkningen også. Jeg tror folk registrerer at
kommunen jobber systematisk med
samfunnssikkerhet ved at dette er et
gjentatt tema både i politiske saker
som er til behandling og fordi lokale
medier stadig følger opp. Vår region
kjennetegnes av et meget godt samarbeid med nødetatene, nabokommunene Sandnes, Sola og Randaberg,
Fylkesmannen og Sivilforsvaret. Det
at regionen har et felles grep på arbeidet med samfunnssikkerhet gjør
nok også sitt til at arbeidet blir lagt
merke til, mener beredskapssjefen.
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Sivilforsvaret er en sentral samfunnsaktør. (Foto: Sivilforsvaret).

Kommuneundersøkelsen 2008:

Positivt, men mye mangler
DSBs årlige undersøkelse om samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeidet i kommunene viser at stadig
flere nå gjennomfører risiko – og sårbarhetsanalyser.
Men forbedringspotensialet er fremdeles stort.
I undersøkelsen fremkommer det at tre av fire kommuner har gjennomført
en eller flere ROS-analyser i løpet av de fire siste årene, en oppgang på syv
prosent fra året før. I tillegg har det vært en tydelig økning i andelen kommuner som har oppdatert sine kommunale kriseplaner det siste året – 53
prosent mot tilsvarende 45 prosent i 2007.

Halvparten har oppdatert
Så å si alle kommunene (99 prosent) har en kriseplan og halvparten (53
prosent) har oppdatert denne planen i løpet av de to siste årene.
– Resultatene viser at det fortsatt er forbedringsmuligheter, sier avdelingsdirektør i DSB, Ørjan Karlsson til Trygge Samfunn.
– Det finnes kommuner som mangler beredskapsplaner på lov – eller
forskriftsregulerte områder og det er en del mangler i analysene, planverket
og oppfølgingen av dette i ulike kommuner. I år som i fjor viser tall fra kommuneundersøkelsen at omtrent hver fjerde kommune enten ikke har, eller
er sikker på om de har, diskutert leveransesikkerheten for elektrisk kraft
med det lokale nettselskapet. I tillegg viser undersøkelsen at 37 prosent av
landets kommuner enten ikke har eller er sikker på om de har oversikt over
virksomheter som håndterer farlige stoffer i sin kommune, opplyser Karlsson, som likevel uttrykker tilfredshet med utviklingen. Ørjan Karlsson sier
videre at DSB vil legge til rette for at Fylkesmennene aktivt tar i bruk resultatene fra undersøkelsen i sin dialog med kommunene.
DSBs undersøkelse for 2008 ble foretatt i perioden fra august til november
med en svarprosent på 85 av landets kommuner.

tema: beredskap
Kommunens kriseplan i krise:

Alta tok rev i seilene
For noen år siden ble det avdekket store svakheter i kriseplanen. Da tok kommunen grep. Ny ROS-analyse, revidert plan og flere øvelser medførte en radikal endring til det positive.
Det var høsten 2006 at Fylkesmannen i Finnmark gjennomførte en
papirøvelse for Alta kommune. Erfaringene skulle vise seg å peke i sterk
negativ retning. Kriseledelsen fungerte ikke godt nok. Ledelsen manglet kompetanse i forhold til rolleforståelse. Det var uklart hvem som
skulle gjøre hva og hvordan samspillet mellom ulike aktører i krisen
skulle håndteres. Rådmann Bjørn
Atle Hansen innså umiddelbart at
det ikke var nok bare å oppdatere
selve kriseplanen, men at det måtte
sterkere lut til.
– I og for seg var den gamle kriseplanen slett ikke så verst, men den
var blitt liggende i skuffen uten at
det var gjennomført noen øvelser de
siste årene. Derfor besluttet vi å etablere et toårig prosjekt i den hensikt
å styrke den kommunale kriseledelsen, forteller rådmannen.

Analysen ble grunnlaget

gen ikke bare har omfattet selve
kriseledelsen, men også andre som
naturlig vil bli involvert når en krise
måtte oppstå.
– Ved NUSB deltok kriseledelsen
på kurs i informasjonsberedskap,
mens det lokalt ble arrangert kurs og
seminarer i samarbeid med bl.a. Sivilforsvaret, Forsvaret og den lokale
redningssentral. Likevel er det nok
øvelsene som lærte oss mest, påpeker Henriksen.

Samarbeid med Avinor
Rådmann Bjørn Atle Hansen er klar
på at det er nødvendig å gjennomføre øvelser med jevne mellomrom.
– Øvelsene startet med en papirøvelse der gjennomgang av ulike
funksjoner i kriseledelsen var et
viktig moment. I den neste deltok
kriseledelsen som observatører til
en ekstern øvelse for etater med

brann, politi og helse. Hensikten var
å bli kjent med organisering og drift
av selve skadestedet. Og den foreløpig siste øvelsen ble gjennomført i
september i fjor. Her samarbeidet vi
med Avinor der scenariet var en
flyulykke ved Alta lufthavn. Under
denne øvelsen fikk vi virkelig testet
oss selv. Det var tydelig at kriseledelsen hadde lært mye og blitt trygg
på sin egen rolle. Men selv om vi har
tatt positive grep er det viktig ikke å
hvile på laurbærene. For å opprettholde vårt nivå må vi sørge for å
gjennomføre minst en årlig øvelse.
At hvert enkelt ledd i kjeden perfeksjonerer seg er bra, men vi må samarbeide på tvers og påse at samhandlingen fungerer. Skulle det bli
alvor en dag, er det helheten som må
fungere optimalt, understreker Bjørn
Atle Hansen.

Viktig med øvelser på Alta lufthavn.

Foto: iStock

Sjefen for Alta brann- og redningskorps, Tor-Inge Henriksen, ble leder
for prosjektet, som skulle inneholde
tre parallelle tiltak – revisjon av kriseplanen, heving av kompetansen og
gjennomføring av øvelser. Dessuten
skulle det utarbeides en ny risiko –
og sårbarhetsanalyse (ROS). Det var
analysen som var grunnlaget for det
videre arbeid. Den tok for seg 22
ulike scenarier og inneholdt dessuten forslag til nye tiltak. Samtidig
som Alta kommune arbeidet med
ROS-analysen, startet kompetansebyggingen til kriseledelsen gjennom
kurs og øvelser.
Gjennom å kombinere lokale kurs
og forelesninger med nasjonale kurs
i regi av Nasjonalt utdanningssenter
for samfunnssikkerhet og beredskap
(NUSB), er kompetansen betraktelig
hevet, sier Tor-Inge Henriksen i en
kommentar. Han opplyser at kursin-
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Hvorfor er risikoanalyse så vanskelig?
Begrepet risikoanalyse dukker opp i stadig flere forskrifter og regelverk. Men ofte
uten gode veiledninger og et avklart forhold til hva som forventes og hvordan
problemet skal angripes.
– Når en ikke klarer å svare på spørsmål om sikkerhet, så tyr en til det magiske
ordet risikoanalyse. Slik føles det i hvert fall for meg, sier professor Stein Haugen
ved Norges Tekniske-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).
Av Jan Erik Thoresen
som en kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens, vil mange misforstå oss, sier Haugen.

Inntreffe i fremtiden

Begrepene risiko og risikoanalyse er
vi etter hvert blitt vant til å møte i
mange sammenhenger. Til tross for
dette ser vi likevel ofte at mange
strever med begrepene og sliter med
å få til fornuftige resultater når en
slik analyse skal gjennomføres. Vi
undres på hvorfor dette tilsynelatende er så vanskelig og stiller spørsmålet til professor Stein Haugen ved
NTNU. Han arbeider ved Institutt for
produksjons- og kvalitetsteknikk,
nærmere bestemt Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi. Haugen
holder jevnlig forelesninger og kurser
i risikoanalyse og virker dessuten
som sjefingeniør i Safetec Nordic A/S.
Firmaet har siden 1984 levert konsulenttjenester innenfor sikkerhet, beredskap og pålitelighet, områder der
risikoanalyser står sentralt.
– Risikobegrepet er uttrykk for en
kombinasjon av sannsynlighet og
konsekvens. Problemet er at vi i det
daglige ikke bruker ordet risiko på
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samme måte. Når det eksempelvis
står i en avis at det er mye snø i fjellet
og «90 prosent risiko for tiårsflom» ,
så er det brukt synonymt med sannsynlighet. Hadde det derimot stått
«90 prosent sannsynlighet for tiårs-

I følge Haugen er det neste problemet knyttet til begrepet sannsynlighet. Risiko har med fremtid å gjøre
mens sannsynligheten sier noe om
vår tro på om noe skal inntreffe i
fremtiden eller ikke.
– Risiko kan også sies å være et
uttrykk for en statistisk forventet
konsekvens. På sin side er sannsynligheten imidlertid et svært abstrakt
begrep som mange strever med å
forstå, spesielt når det blir små
sannsynligheter, slik tilfellet ofte er
i risikoanalyser. Det vil derfor være
en tendens til at sannsynligheten
mister sin betydning sammenlignet
med konsekvensen. Mens konsekvensen er håndfast og lett å forstå
og forholde seg til, er sannsynlighe-

«Noen ganger lurer jeg på om det er
ordet «analyse» som gjør at en bommer
litt på målet»
flom» , ville hele setningen faktisk
vært et uttrykk for risiko fordi vi sier
noe om hvor sannsynlig det er at en
skal oppleve en viss konsekvens, i
dette tilfellet tiårsflommen. Her
dreier det seg altså om et uttrykk for
kombinasjonen av sannsynlighet og
konsekvens. I daglig tale er dette en
ganske vanlig måte å bruke ordet risiko på. Når vi som fagpersoner kommer og insisterer at risiko skal forstår

ten abstrakt. Dermed blir det en
tendens til at risikoanalaysen blir en
ren konsekvensanalyse og at det blir
rene «worst case» -vurderinger som
blir gjort, påpeker Stein Haugen.

Uheldige utslag
En følge av manglende forståelse for
risikobegrepet er også at en ikke
forstår hva risikoanalysen faktisk
sier oss og hva resultatene betyr.

– Begrepet risikoanalyse kan også
gi assosiasjoner som gir uheldige
utslag når arbeidet skal inngangsettes. Noen ganger lurer jeg på om det
er ordet «analyse» som gjør at en
bommer litt på målet i arbeidet som
skal utføres. «Analyse» høres arbeidskrevende og komplisert ut og leder
fort tankene hen på noe som ikke
kan utføres av hvem som helst. Kanskje er det selve ordet som gjør at en
begynner å tenke komplisert og detaljert. Kanskje trenger vi å finne
enklere ord og begreper. Kanskje skal
vi begynne å si at «du må finne ut
hvilke ulykker som kan skje og finne
gode tiltak for å hindre at det skjer».
En slik formulering vil de fleste forstå. Selv om resultatet ikke blir så
analytisk, kan det i hvertfall føre
frem til gode tiltak. Og da er hensikten oppnådd, understreker professor
Haugen.

Trenger avklaring
Professor Stein Haugen mener det er
viktig at alle som arbeider med slike
problemstillinger trenger å få et tydeligere og mer avklart forhold til
begrepene når en trenger risikoanalyser og når det er godt nok med
anerkjente standarder, prinsipper og
arbeidsmåter. Hans budskap er kort
og godt at det bør foretas en fornuftsmessig vurdering som ikke
skaper ekstra arbeid, hodebry og irritasjon.
– Så lenger vi snakker om kjent og
ikke spesielt komplisert teknologi
som brukes på velkjent måte av kompetent personell og med anerkjente
sikkerhetstiltak – trenger en da
egentlig å forlange en risikoanalyse?
Nå mener jeg ikke at risikoanalyser
aldri skal brukes. Poenget er bare at
pendelen kanskje har svingt litt langt
ut i en retning og at det nå er på tide
å finne ut et fornuftig balansepunkt.
Da vil risikoanalyse kommer mer til
sin rett som verktøy fordi det tas i
bruk der det virkelig gir et bidrag,
sier professor Stein Haugen.

Foto: iStock

tema: beredskap

Hver femte kommune mangler
reservestrøm
Undersøkelser blant landets kommuner avdekker at
hver femte ikke har tilgang til mobile reserveaggregater for levering av strøm til kritiske abonnenter.
– Tankevekkende og bekymringsfullt, mener avdelingsdirektør Øistein Knudsen i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).
Helt siden 2002 har DSB gjennomført årlige undersøkelser av status for
samfunnssikkerhet og beredskap i landets kommuner. Den sist gjennomførte undersøkelse hadde en svarprosent på 90 og omfattet derved 387
kommuner. Det fremkommer at en fjerdedel av kommunenene ikke har
drøftet leveransesikkerheten for elektrisk kraft med sitt lokale nettselskap.
Dette bekymrer avdelingsdirektør Øistein Knudsen i DSB.
– Det er tankevekkende at mange sykehus, pleiehjem og andre kritiske
abonnenter ikke har reservestrøm. Det siste året har vi sett flere eksempler
på at kommuner har hatt behov for reserveaggregater. Det understreker
betydningen av at kommunene snarest må skaffe seg en oversikt over tilgangen på slike aggregater og ta høyde for dette i sin totale beredskapsplanlegging, sier avdelingsdirektøren i en kommentar.
Til bladet «Samfunnssikkerhet» sier Knudsen at vi stadig blir mer avhengig av elektrisiteten, ikke minst når det gjelder samfunnskritiske tjenester.
– Den siste undersøkelsen avdekket ikke store endringer i status for samfunnssikkerheten og beredskapen i kommunene. Tallene viser at selve
grunnberedskapen er relativt god. De fleste kommunene har fått på plass en
plan for kriseledelse og det øves stadig mer, forteller Øistein Knudsen.
Mer enn 40 prosent av kommunene har etablert kriseledelse i løpet av de
siste fire årene. Naturutløste hendelser er den hyppigste årsak til at kommunene har tatt rev i seilene. Mange oppgir at forhold rundt helse, transport,
vann og avløp er årsaken.
Omfanget av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) er relativt stabilt. To av
tre kommuner har gjennomført ROS-analyser i løpet av de siste fire årene.
ROS-aktiviteten er høyest innen sektorene helse og sosial, vann og avløp og
brann- og redningstjenesten.

t ryg g e sa m f u n n 2 • 2 0 0 9

17

profilen
På vei til ny oppgave i Brüssel, men likevel forankret
i Norge som leder for Nettverk for Kvinnelig Befal.
Kommandørkaptein Patricia Flakstad har en imponerende karriere bak seg, men har likevel klart å
bevare sansen for det umiddelbare og den smittende entusiasmen. Hun er nysgjerrig av natur og
liker fjellet. Og så har hun spilt piano for Kongen!
av jan erik thoresen

Hun ser
muligheter,
ikke begrensninger
I
kke så rart at både naboer og deler
av familien hevet øyebrynene da
hun fortalte at hun ville satse på
en militær løpebane. Den gang i 1981
var det fremdeles uvanlig at en ung,
talentfull kvinne ønsket et liv i uniform.
– Men jeg ville ha en aktiv jobb. Å
bare sitte på et kontor år ut og år inn
fremsto som lite fristende. Jeg likte
å være med der det skjedde noe og

blant rekruttene gjorde at jeg ville
satse videre. Veien ble å spesialisere
meg i radar og navigasjonsutstyr.
Deretter arbeidet jeg nærmere tre år
på KV Nordkapp. Men jeg følte at jeg
ville utdanne meg mer og satte meg
på skolebenken igjen, forteller Patricia Flakstad.
I tre år var hun å finne på Ingeniørhøgskolen i Narvik der hun perfeksjonerte seg i elektronikk og data.

«Det er jo nettopp det kvinnene
tilfører Forsvaret – en kompetanse som
ikke var der før»
der en kunne møte utfordringer og
virkelig få prøve seg. Så ble det Sjømilitære Korps i Horten. Jeg var
egentlig ikke klar over at jeg var særlig teknisk anlagt før jeg måtte fordype meg i det faglige, men det gikk
over all forventning. Både mestringsfølelsen og det gode samholdet
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Da studiene der var til ende ble hun
kontorleder i NATO FORACS, som er
en teststasjon for ulike sensorer på
NATO fartøy og helikopter. Etter tre
års arbeid der ble det Sjøkrigsskolens øverste avdeling med fordypning i sjømakt og internasjonal og
norsk politikk.

Forsvarets Masterstudie
– Sjømakt og internasjonal og norsk
politikk var utrolig spennende emneområder som åpnet nye perspektiver for meg. Veien videre gikk til
«Prosjekt for Nye Fregatter» . Her
tjenestegjorde jeg i fem år, tre av
dem som ansvarlig for å klargjøre de
nye fregattene «Fridtjof Nansenklassen» for Luftforsvarets nye helikoptre, NH-90. Deretter fulgte Forsvarets Stabsskole og Forsvarets
Masterstudie med fordypning i emnet «Militærmakt, politikk og samfunn» . Masteroppgaven min handlet
om «Forsvarets strategiske krisehåndteringsapparat – utfordringer
og muligheter» . Da jeg var ferdig
med studiene gikk veien til Forsvarsstaben med ansvar for all standardisering i Forsvaret, spesielt mot NATO.
Her har jeg holdt til i to år nå, sier
kommandørkapteinen.

Ingen kvinnesakskvinne
Patricia Flakstad er ikke en person
en vil finne i demonstrasjonstog

En imponerende bredde i det kvinnelige befal. Bildet er fra NvKBs åsmøte.

med faner og flagg. Like fullt er hun
krystallklar på at kvinner må få ta
sine egne valg basert på de samme
tilbud og muligheter som gjelder for
menn.
– Jeg er opptatt av rettferdighet
og likeverd. Kvinnesatsingen i Forsvaret har vært preget av begrepet
«kultur» i stedet for «kompetanseheving» . For det er jo nettopp det kvinnene tilfører – en kompetanse som
ikke var der fra før. Når jeg ser tilbake på min egen karriere slår det
meg at det tidvis har vært for mye
gruppetenkning og for lite mangfold.
Det er jo gjennom mangfold kompetansen skapes. Som kvinne i Forsvaret
har jeg måttet ta noen kamper på
min vei. Noen ganger har jeg følt meg
oversett, men ettersom tiden har gått
har aksepten for at kvinner kan tenke
og handler annerledes enn menn
stadig blitt større. Det skyldes nok
også at Forsvaret gradvis får yngre
befal som ser annerledes på saker og
ting enn den eldre garde. Jeg har ingen betenkeligheter med å anbefale
unge jenter å satse på en militær karriere. Når jeg blir spurt, er jeg udelt
positiv. I dag legges det sterk vekt på
å tilrettelegge mulighetene for at
kvinner skal kunne kombinere en
yrkeskarriere i Forsvaret med familieliv. Utviklingen er fin, ikke minst
takket være den nåværende forsvarsministeren og at Forsvarets organisasjon er mer moden for kvinner enn
før, sier Patricia Flakstad.

Nettverk for Kvinnelig
Befal
For kort tid siden ble hun valgt til ny
leder i Nettverk for Kvinnelig Befal
på et tidspunkt da organisasjonen
kunne feire sitt 20-års jubileum. I
august drar Patricia Flakstad til Brüssel. Der skal hun i tre år ha ansvaret
for all standarisering i NATO.
Det innebærer imidlertid ikke at
hun ikke skal være leder for nettverket. Tvert om.
– Jeg satt to år som styremedlem
før jeg ble valgt til leder. Det har
vært både interessant og lærerikt og

til å bevisstgjøre kvinner om hvilke
muligheter de har som yrkesoffiserer, karriereutvikling og betydningen
av deres deltakelse i internasjonale
operasjoner med forankring i FNs
Sikkerhetsråds Resolusjon 1325 om
kvinner, fred og sikkerhet, forteller
Flakstad.
Etter sommerferien setter hun
seg på flyet til Brüssel. I bagasjen
ligger både treningstøy og joggesko.
Men pianoet må nok pent bli stående igjen i Bergen. Skulle hun savne
det, får hun bare lukke øynene og
tenke tilbake på den gang hun spilte

«Sjømakt og norsk og internasjonal politikk
var utrolig spennende emneområder som
åpnet nye perspektiver for meg»
jeg ser frem til å løfte organisasjonen
videre. FNs Sikkerhetsresolusjon
1325, kvinnepolitikk, familiepolitikk
og det å ha et nettverk som styrker
Forsvaret omfatter store utfordringer. Nettverk for Kvinnelig Befal er
først og fremst en arena som skal gi
militære kvinner mulighet til å
treffe likesinnede og utveksle erfaringer og gjennom dette fellesskapet
kunne være til inspirasjon for hverandre. Like viktig er det at vi skal
bidra til å øke kunnskapen om Forsvaret og norsk sikkerhetspolitikk.
Og i utgangspunktet ligger bidraget

for Kongen. Verre er det med høyfjellet der hun ynder å gå lange turer.
Verken Hardangervidda eller Rondane får plass på flyet. Og i Belgia er
det til overmål temmelig flatt.
Men noen turer til gamlelandet
blir det nok.
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NYTT fra KFB

Vellykket Landskonferanse

Er kriseberedskapen i Oslo og
Akershus god nok?
I vinter arrangerte KFB Oslo og Akershus
et krisespill der representanter fra ulike
beredskapsinstitusjoner ble utfordret til
å håndtere en akutt problemstilling der
ekstremvær og strømbrudd skapte kaotiske tilstander. Krisespillet var utarbeidet av daværende styreleder Gretha
Thuen, som også var møteleder.
I panelet satt beredskapssjef hos Fylkesmannen, Martin Rogneby, beredskapssjef Jon. B. Berntsen, Oslo kommune,
politioverbetjent Torstein Stephansen
ved Oslo politidistrikt, brannsjef Jon
Myroldhaug, beredskapssjef ved Oslo
Universitetssykehus, Inge J. Solheim,
byråd for miljø og samferdsel i Oslo,
Peter N. Myhre, seniorrådgiver Vidar
Solheim fra Hafslund Nett og ordfører
på Nesodden, Christian Hintze Holm.
Arrangementet, som samlet i overkant
av 30 deltakere, ble godt gjennomført i
et samarbeid med KFB Oslo og Akershus
og KFBs hovedsekretariat.
Informasjonsfolder
om «Finn meg»
Etter at KFB arrangerte et nytt kurs for
«Finn meg»-instruktører sent i fjor høst
er tiden kommet til å gjennomføre tiltak
regionalt og lokalt for å rekruttere kursledere.
KFBs sekretariat har laget en informasjonsbrosjyre som kan hjelpe instruktørene i deres markedsføring.
Brosjyren kan fås ved henvendelse til
sekretariatet.

«FINN MEG»

egler

n

sprogram
gs- og aktivitet
Et undervisnin

for et tryggere

uteliv

Bli med
og motiver
barna!

?
Vil du VitE mEr

.kfb.no
Gå inn på www
kt med:
eller ta konta
lige Beredskap
Kvinners Frivil
Sentrum
Postboks 796
0106 OSLO
kfb.no
E-post: kfb@
58
12 / 23 09 34
Tlf.: 22 42 49
son:
Din kontaktper
E-mail:
Tlf:

g hørt
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Landskonferansen 09 på Sørmarka kurs og konferansesenter i optimismens tegn med sterkt trykk på det
beredskapsfaglige. Anne-Lise Johnsen ble valgt til ny
styreleder, mens Reidun Sørlie ble ny nestleder.
KFB hadde lagt sin Landskonferanse til idylliske Sørmarka i Akershus fylke.
Konferansen fant sted 15.-16.mars og samlet 35 deltakere. Arrangementet
omfattet Fylkesforum, Årsmøtet og en beredskapsfaglig del som denne gang
omhandlet «Energiberedskap».

Informativt Fylkesforum
KFBs sekretariat hadde satt et fylkesforums ansvarsområder og arbeidsoppgaver på dagsorden. Daglig leder Hanne Garder orienterte om dette med
utgangspunkt i KFBs håndbok. Hun gikk nøye inn på viktige detaljer og besvarte aktuelle spørsmål.
Redaktør Jan Erik Thoresen foredro om den viktige rolle et fylkes- og
kommuneforum spiller for å viderebringe viktige budskap om beredskapsspørsmål.
Prosjektmedarbeider Monica Andresen snakket om «Finn meg»-oppfølging
og markedsføring med utgangspunkt i det instruktørkurset som tidligere var
avholdt.
Innleggene skapte en positiv spørsmålstilling og bidro til å bringe klarhet
i hvordan viktige KFB-oppgaver bør løses.

Årsmøtet
Styrets beretning for 2008 viste at KFB hadde lagt et travelt arbeidsår bak
seg der mange viktige oppgaver var gjennomført og videreført. Årsmøtet
vedtok beretningen enstemmig. KFBs Handlingsplan for 2009–2012, Arbeidsplan for 2009–2012 og rammebudsjett for 2010 ble likeledes enstemmig
tiltrådt.
Anne-Lise Johnsen, Norges Kvinne- og Familieforbundet, og Reidun Sørli,
Norges Bygdekvinnelag ble enstemmig valgt til henholdsvis leder og nestleder.

Spennende debatt om energiberedskap
Landskonferansens faglige del omhandlet i år «Energiberedskap». Det skulle vise seg å bli en riktig frisk debatt, som ikke bare avdekket mangler i
systemet, men også hvor vanskelig og sammensatt det kan vær når samfunnet lammes av strømbrudd.
Rådgiver Tore Andre Hermansen fra beredskapsstaben hos Fylkesmannen
i Oslo og Akershus, redegjorde for konsekvensene ved et langvarig strømbrudd i Oslo-regionen.
Kravene til nettselskapenes leveringssikkerhet kom raskt i fokus og seniorrådgiver hos Hafslund Nett, Vidar Solheim, orienterte om hvilke tiltak hans
selskap hadde iverksatt. Sivilingeniør Øystein Løset, Rådgivende Ingeniørers
Forening (RIF), stilte seg sterkt kritisk til nettselskapenes måte å drive på.
Han mente at det på langt nær ble gjort nok for at samfunnet skulle unngå
de mange avbrudd i strømleveransene.
Engasjementet fra salen var stort og viste med all ønskelig tydelighet at
KFB hadde satt et viktig tema på dagsorden.

NYTT fra KFB

Besøket hos 330-skvadronen var populært (Foto: Hanne Garder).

Stor interesse for Regionseminaret på Rygge
Årets Regionseminar, som omfattet Oslo og Akershus, Østfold,
Buskerud og Vestfold, ble arrangert på Rygge Flystasjon i
tiden 26. – 27.april. Arrangementet samlet 49 deltakere.
Den interne delen startet med «Planlegging og gjennomføring av et arrangement» med daglig leder i KFB, Hanne Garder som foredragsholder. Redaktør
Jan Erik Thoresen orienterte om hvordan en kan behandle media.
«Utarbeidelse av rollespill» ble også tatt hånd om av Hanne Garder mens
styreleder Anne-Lise Johnsen ledet «Tankesmie – erfaringsutveksling». Det
var stort engasjement blant deltakerne under disse programpostene.
Den eksterne del av arrangementet omfattet innledningsvis en orientering
om redningsarbeidet ved 330-skvadronen med etterfølgende besøk i hangaren. Kvalitetssjef major Odd Hilberg Johansen ved Rygge Flystasjon foredro
om beredskapen, både den militære og den sivile delen.
«Beredskap i fylket» var temaet for seniorrådgiver Geir Hollup ved Samordnings- og beredskapsstaben hos Fylkesmannen i Østfold. Sogneprest og
forfatter Steinar Ekvik, Kråkerøy kommune, avsluttet foredragene med et
tankevekkende innlegg om «Psykisk førstehjelp».
Styreleder Anne-Lise Johnsen oppsummerte den vellykkede konferansen.

Debatt om energiberedskap i Stavanger
Statens Hus var stedet for KFB Rogalands åpne møte om energiberedskap
19. mars i Stavanger.
Til tross for et praktfullt vårvær var 30 personer møtt frem da Bodil Løge
Wiig ønsket velkommen. Og det var solide foredragsholdere KFB Rogaland
hadde trommet sammen. Bodil Heskestad, beredskapsansvarlig i Bjerkreim
kommune, Torstein Nielsen, beredskapssjef i Stavanger kommune, Lars Lima
fra Lyse Energi og Greta Flåten fra Fylkesmannens beredskapsavdeling representerte de faglige etater.
Hva skjer ved lengre tids strømbrudd? Er beredskapen god nok? Det var
disse spørsmålene som skulle belyses og som ble gjenstand for debatt fra de
engasjerte tilhørere. Et fint tiltak i regi av KFB Rogaland.

Psykisk helse på programmet
KFB Kongsberg hadde samlet 26 deltakere på Grendehuset i Komnes 16. mars
da seksjonsleder Anne Flåten, Kongsberg sykehus, orienterte om psykisk
helse i kommunen.
Overfor en lydhør forsamling tok hun for
seg temaer som hvordan hjernen fungerer, mestring og livskvalitet.
Redaktør i KFB, Jan Erik Thoresen, ga en
kort presentasjon om organisasjonens
kurs i «Psykisk førstehjelp» og anbefalte
deltakerne å danne en studiering.
Møtet ble ledet av leder for KFB Kongsberg, Inger Ulleberg, som avslutningsvis
hadde en tankevekkende og morsomt
innlegg om brannsikkerhet i hjemmet.
KFB Kongsberg er et aktivt kommuneforum, som ikke bare arrangerer møter i
egen regi, men som også hjelper andre
kommuner med ulike tiltak når behovet
oppstår.
Kurs i «Psykisk førstehjelp»
KFBs sekretariat har foretatt en revisjon
av kurset «Psykisk førstehjelp», nærmere
bestemt veiledningen for instruktører
Det er en uttalt målsetting å gå gjennomført kurs i alle fylker.
Kurset er beregnet å gå over 12 timer
og kan gjennomføres i en helg, alternativt over 3 kvelder à 4 timer. Deltakerne
lærer om mennesker i krise, deres reaksjoner og hvordan vi som medmennesker kan hjelpe.
Kursinnholdet baseres på informasjonsheftet «Psykisk førstehjelp ved katastrofer, kriser og ulykker», utgitt av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning.
Redningsfaglig samling
For fjerde år på rad kunne Sivilforsvaret
i Buskerud invitere til «Redningsfaglig
Samling». Arrangementet fant sted 12.
februar i auditoriet på Sykehuset Buskerud i Drammen.
Tilstede var representanter fra en rekke
organisasjoner tilsluttet FORF (Frivillige
organisasjoners redningsfaglige forum),
bl.a. Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Sjøredningskorpset. KFB Buskerud var representer med fire deltakere
med leder Kari Harm i spissen.
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Bygdekvinner griper Naturfiberåret
FN har vedtatt at 2009 skal være internasjonalt år for naturfiber. Det akter
Norges Bygdekvinnelag ikke å la gå upåaktet hen.
I en appell til lokallagene henviser styreleder Kathrine Kleveland til at
Strikkeåret 1998 ble en suksess og maner til dåd. Hun mener at lokallagene
kan gi Naturfiberåret liv ved å ta fatt i temaet på ulike måter.
«La oss gjøre Naturfiberåret med strikkepinner, nål og tråd. Arranger
gjerne opplysnings- og temamøter! Skriv til Bygdekvinner om lokale tiltak.
Blant annet er bomull, ull, lin, jute, silke, sisal og kokosnøttfiber naturfiber.
Millioner av mennesker har produksjon og foredling av naturfiber som sitt
levebrød, blant dem mange i de aller fattigste landene, Bruk av naturfiber
bidrar til å sikre tilgang til mat og økonomisk utvikling for disse jordbrukerne. Naturfiberåret skal gjøre forbrukerne oppmerksomme på naturfiber
og øke etterspørselen. Bruk av naturfiber gir også positiv miljøgevinst»,
heter det i styrelederens appell.

Redningsselskapet bak sjøvettbok
I flere år har Sjøfartsdirektoratet i samarbeid med Redningsselskapet tilbudt
landets ungdomskoler en undervisningsbok for å heve kunnskapsnivået til
ungdom som oppholder seg på eller ved vann. Tiltaket har vært populært
– årlig er det blitt delt ut ca. 10.000 bøker.
Nå introduseres det også en arbeidsbok for barneskolens 3. og 4. klassetrinn
under navnet «Sjøvettboka» . Forfattere er Hilde Sæbø fra Vis sjøvett Trondheim og Per Kristiansen fra Vis sjøvett Tvedestrand. Tanken er bl.a. å bruke
boken som undervisningsmateriell i forbindelse med Sjøvettdagene, som er
et årlig arrangement der ca. 8.000 barn i denne aldersgruppen deltar.

Familiens framtid
Norges Kvinne- og Familieforbund har «Familiens framtid» som hovedparole i sin inneværende landsmøteperiode.
I forbundets tidsskrift, «Kvinner og Familie» , uttrykkes det bekymring for
familiens rolle som en bærebjelke i dagens samfunn. «Tidsklemma» er i ferd
med å gå ut på dato. Finanskrise og klimakrise bør ses som klare signaler om
at tiden er klar for å skifte retning.
«Forbruksveksten kan ikke fortsette. Den er rett og slett ikke liv laga. Vi
må se etter nye løsninger. Familien er en verdifull ramme rundt enkeltmennesket. Derfor må den gis tid og muligheter til omsorg for hverandre. Bare
et samfunn som har rom for omsorg, empati og likeverd kan bli det gode
samfunn vi ønsker å gi videre til våre etterkommere», står det å lese.
Og på lederplass skriver forbundsleder Toril Sonja Gravdal: «Det gjelder
kun å ta tilbake kontrollen over egne liv og helse, tid og økonomi, kort sagt
løsrive oss fra forbrukersamfunnet og gå inn i omsorgssamfunnet».
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STort engasjement under nvkbs
jubileumsarrangement
Nettverk for Kvinnelig Befal (NvKB) har
arrangert sitt 20års jubileum. Det ble
behørig markert i forbindelse med avviklingen av organisasjonens årsmøte på
Krigsskolen Linderud. I tilknytning til
begivenhetene ble det dessuten arrangert et seminar med temaet «Ledelse i
ulike situasjoner». Over 100 fremmøtte
viste stort engasjement både under foredragene og den etterfølgende debatt.
Under årsmøtet ble kommandørkaptein
Patricia Flakstad (sjø) valgt til ny leder.
Styret består forøvrig av nestleder,
oberstløytnant Gry Heidi Pettersen (luft),
kapteinløytnant Cathrine Lie Otteraaen
(sjø), kaptein Stine Barclay Gaasland
(luft), kommandørkaptein Solveig Krey
(sjø) og major Gunn Sanner (hær).
Bevegelse for alle
Regelmessig fysisk aktivitet forebyger
både mot hjerte- og karsykdommer og
demens. Alle voksne bør være i aktivitet
minst en halv time hver dag, mener
Nasjonalforeningen for folkehelsen.
Organisasjonen har utgitt tre brosjyrer
om trim. De omfatter «Styrke- og belastningstrening», «Styrketrening med
strikk» og «Gå deg i form».
I brosjyrene finner en råd om praktiske
øvelser som passer for alle. Det er ikke
nødvendig med dyrt treningsutstyr og
øvelsene kan tilpasses slik at også de
som er i dårlig fysisk form kan være med.
Brosjyrene er å få hos Nasjonalforeningens lokallag. Ellers kan en klikke seg
inn på www.nasjonalforeningen.no

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

nasjonalforeningen
for folkehelsen (Nff)

Nestleder
Reidun Sørlie (NBK)
reidun@gronnhverdag.no

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

sekretariatet

Leder
Anne-Lise Johnsen
styreleder@kfb.no

Medlemmer
Anne-Sophie Bondeson (K&F)
bondeson@yahoo.no

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

Nordland
Lillian Grøsnes
913 49 819
lillian.grosnes@tnett.no

Hanne Guro Garder
hanne.garder@kfb.no

Målfrid Kvarteig (Nff)
birger.kvarteig@roros.net
Anne Hatlevik (NFK)
annehatl@haugnett.no
Eva Arntzen (NLF)
morarntzen@yahoo.no
Synnøve Lohne-Knudsen (NEGOTIA)
slk@negotia.no

KONTOR-/
PROSJEKTMEDARBEIDER

May Britt Manin (NSSR)
maybritt.manin@maricom.no

Monica H. Andresen
monica.andresen@kfb.no

Patricia Flakstad (NvKB)
pflakstad@mil.no

redaktør
Jan Erik Thoresen
redaksjon@kfb.no

Inger Løwen (Pefo)
inger.løwen@pefo.no

fylkesLedere

org. SekR. / daglig Leder

Nord-Trøndelag
Toril Bjørken Skjørholm
906 37 592
torbis@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
lakelangfjell@tele2.no

Telemark	
Åsne Fjeld
971 18 822
aasnefj@online.no

Østfold
Inger Rognehaug
908 56 626
rognehau@online.no

Rogaland
Bodil Løge Wiig
913 94 668
bodil.l.wiig@kleppnett.no

Troms	
Emmy Iversen
977 62 598
emmyiversen@yahoo.no
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Returadresse: Kvinners Frivillige Beredskap
PB 796 Sentrum, 0106 Oslo

Flere kvinner i Forsvaret
I fjor steg antall militær tilsatte kvinner til godt over åtte prosent – en økning på en prosent fra 2007.
Viktig steg mot målsettingen på 15 prosent kvinneandel i militære funksjoner.
For første gang på flere år viser personellstatistikken en markant økning. I en
årrekke har tallene ligget nærmest urørlig på mellom fem og seks prosent, men
de ferske tallene viser at andelen nå er
på 8,3 prosent. Forsvaret har en langsiktig plan om å øke kvinneandelen,
men selv om utviklingen går noe saktere enn ønsket, er en på rett vei.
– Å rekruttere kvinner til Forsvaret
er ikke gjort over natten Men det viser
seg ar arbeidet vi startet med for noen

år siden gir avkasting, sier orlogskaptein Ståle Breyholtz i personellavdelingen i Forsvarstaben til Forsvarsnett.
Han forventer at antall kvinner i Forsvaret vil stige de neste årene.

Statistikken viser også at det er en
særlig økning av kvinner innen mellomste og høyere nivå.
– Fra løytnant og oppover ser vi stadig flere kvinner enn tidligere år. Grunnen er det økte antall kvinner Forsvaret
rekrutterte for noen år siden og som nå
er ferdige ledere. I årene som kommer
vil vi se enda flere kvinner på høyere
gradsnivå, sier orlogskapteinen.
Samlet sett viser statistikken en økning i nesten samtlige grader. På sivil
side er kvinneandelen 30,7 prosent, mens
kvinneandelen i Forsvaret er på 8,3.
Også antall kvinnelige studenter ved
Forsvarets skoler har økt det siste året.
I følge Breyholtz har andelen kvinner
ved Krigsskolene økt fra 8,8 prosent i
2003 til 10,4 prosent i 2008.

Kvinnelige ledere
– Vi vil nok se ytterligere økning i år og
neste år. Flere kvinner går inn i førstegangstjenesten og flere kvinner satser
på en utdanning i Forsvaret, opplyser
Breyholtz.

Flere avdelingsbefal
Statistikken viser også at antall avdelingsbefal går i positiv retning. Ordningen med avdelingsbefal startet i 2005 og
har bidratt til at antall engasjerte i Forsvaret er redusert.
– En fin utvikling. Men vi har fortsatt
en vei å gå for å nå de fremtidige målsettinger, sier Breyholtz.

Foto: Forsvarets mediesenter

HELt til slutt

Sakte, men sikkert:

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

www.kfb.no

