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Hvem kan
hjelpe meg?
leder Anne-lise Johnsen
Jeg sitter og ser på verden utenfor mitt
kjøkkenvindu. Så tenker jeg på hvem
som kan komme meg til hjelp om noe
stort og omfattende skulle inntreffe.
Som en naturkatastrofe eller en atom
ulykke av noe slag. Før i verden så vi jo
en HV-soldat i ny og ne her på lands
bygda, men det begynner å bli lenge
siden. Sivilforsvaret, vår hjelper i nø
dens stund, med vaskestasjoner, opp
blåsbare telt, brannslanger og det vi
kunne trenge av hjelpemidler når ulyk
ken er ute. Hvor er de nå? Hvor finner
vi dem? Vet du det?
De bestemmende og bevilgende myn
digheter kan ikke få oss til å tro at vi
ikke trenger et velfungerende og veløvd
Heimevern og Sivilforsvar. Vi kan rett og
slett ikke akseptere at det som måtte bli

igjen av totalforsvaret bare skal be
grense seg til de frivillige organisasjo
ner. Vår innstendige bønn til myndighe
tene er at de må innse alvoret og sørge
for at samfunnet kan få den nødvendige
hjelp når katastrofer og kriser inntreffer.
Men det kommer ikke av seg selv. Til
det trengs det midler. Ja, rett og slett
penger, som kan bidra til at våre gode
hjelpere kan trene og være vel forberedt
når det blir alvor. For det vil det bli,
kanskje snarere enn noen tror.
KFB og andre frivillige organisasjoner
står til totalforsvarets disposisjon. Men
vi kan ikke ha ansvaret. Det må myndig
hetene bære på sine skuldre. Nedbyg
gingen og nedprioriteringen må stanse
nå.
Før det er for sent.

Grisens hevn?
redaktør jan erik thoresen
Gjennom alle tider har grisen vært
gjenstand for trakassering fra mennes
kenes side. Riktignok spiser vi ribbe og
syltelabber til jul og på det overdådige
matbordet troner grisehodet, for anled
ningen med et eple i munnen. Men til
daglig er uttrykk som «griseprat», «din
gris» og «din svinepels» ikke å be
trakte som særlig rosende. Vinner du i
Lotto kan vi si at du har «griseflaks»,
for ikke bare vant du penger, men du
unngikk også å bli slaktet til jul. I disse
tider møter vi begrepet «svineinflu
ensa». Det lyder ille, men er likevel en
dekkende betegnelse. Å få influensa er
jo i sannhet noe svineri, ikke sant?
Hadde vi ikke visst bedre kunne vi
vært fristet til å tro at det dreide seg
om en hevnaksjon fra et dyr som alltid
har vært et mobbeoffer.
Men for å være alvorlig: H1N1-viruset
er ikke til å spøke med. Helsemyndig
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hetenes grundige arbeid har absolutt
vært nødvendig. Beredskapen er solid
og samfunnet er godt rustet. At ikke alt
fungerer hundre prosent, får så være.
Å takle et komplisert virusangrep er,
tross alt, noe annet enn å etablere en
beredskap i fall det skulle gå et stein
ras. Om vi skulle sette fingeren på noe
må det være det vi tidligere har advart
mot i denne spalte. Når fagfolk frem
står som dypt uenige i media, skapes
det usikkerhet og frykt i befolkningen.
Heller ikke denne gang har det lykkes
å sette tann for tunge. Det vil alltid
være noen som ser sitt snitt til mar
kere seg selv og sin institusjon på en
arena der media er på hvileløs jakt et
ter avvikende uttalelser.
Det er sterkt ødeleggende for det gode
arbeid som ellers er gjort.
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samfunns muligheter til å møte
krisesituasjoner i fred eller krig.
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aktuell:
Wenche Pedersen
Onkologisk sykepleier
Sykehuset Buskerud HF

– Et trygt samfunn
bygges på trygge
mennesker
Å møte mennesker i krise på en riktig måte er en av grunnsteinene i et sam
funn som tar mål av seg til å være robust.
Onkologisk sykepleier Wenche Pedersen tar seg av pasienter med kreftdiagnose.
– Når tryggheten tapes, er det viktig å ha et nettverk å støtte seg til. Det er god
beredskap å bry oss om våre medmennesker, sier hun.
av jan erik thoresen

N

år en snakker om et trygt og
robust samfunn, går tankene
uvilkårlig i retning av bered
skap, tilsyn og ulike typer lover og
forskrifter. I en digital hverdag mis
tes kanskje perspektivet på men
neskenes allmenntilstand. Det å ha
noe å stå i mot med når utilsiktede
hendelser brått inntreffer heller
nesten alltid i retning av noe fysisk.
Riktignok tas det høyde for begreper
som «pårørendesenter» og «skade
lidte», men det er bare i tilfeller der
det inntreffer ulykker og kriser som
omfatter mange. Utover dette er
enkeltmennesket overlatt til seg selv
og det nettverk en måtte ha rundt
seg. Onkologisk sykepleier Wenche
Pedersen er en av dem som møter
enkeltmennesker som brått har fått
en livstruende kreftdiagnose.
– På vår avdeling opplever vi men
nesker i en ekstremt sårbar situa
sjon. Mange reagerer med vanntro
når vi forteller dem resultatet av
undersøkelsen. Den grunnleggende
trygghetsfølelsen vakler, virkelig

hetsfølelsen endres og reaksjonene
blir, naturlig nok, ofte sterke. Vi har
klare prosedyrer for hvordan vi skal
gå frem. De er bygget på lang erfa
ring over tid. Like fullt er hvert en

de straks et holdepunkt, noe å se
frem til. Før de forlater sykehuset har
de også fått en bestemt dato for når
behandlingen skal begynne og navn
og telefonnummer til en kontaktper

«Jeg kan egentlig ikke tenke meg en viktigere
arena enn den mellommenneskelige.
Det er jo nettopp det livet dreier seg om»
kelt tilfelle spesielt. Pasientenes re
aksjoner bærer i stor grad preg av
hva de har opplevd tidligere i livet
og de erfaringer de har fått gjennom
det, forteller Wenche Pedersen.

Fra sjokk til behandling
– I det øyeblikk resultatet formidles,
endres verden. Fornektelse og spørs
mål om det kan bero på en misfor
ståelse er en helt vanlig reaksjons
måte. Pasienten føler med ett at en
står helt alene i livet, at en er verdiløs
og at ingen bryr seg. Når vi forteller
at de skal starte på en behandling, får

son på sykehuset som de kan for
holde seg til. Vi ser da at de føler seg
tryggere. De har fått et holdepunkt.
For mange er dette starten på en
mobilisering av håp og pågangsmot.
Men vi vet at tvil og tunge tanker vil
høre hverdagen til. Pasientens nett
verk vil komme til å spille en viktig
rolle. Nær familie, venner og arbeids
kolleger blir viktigere enn noen gang,
påpeker Pedersen.

Viktig å bry seg
– Det er av stor betydning at pasien
ten har noen å snakke med, betro
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aktuell: Wenche Pedersen
seg til og dele følelser med. Å være
åpen om sin egen situasjon er god
hjelp i seg selv. Men i vårt travle
samfunn kan det være slik at mange
velger ikke å bry seg. Ikke fordi at de
ikke synes synd på den syke, men
kanskje fordi en selv er belastet med
ulike problemer. Men det kan også
bunne i usikkerhet om hvordan en
skal te seg og hva en skal si og
snakke om. Å nærme seg en bekjent
som har fått en kreftdiagnose kan

nylig arrangerte påpekte Wenche
Pedersen at det for en pasient med
kreftdiagnose handlet om å komme
opp på et nivå der en har kontroll
over dagliglivet.
– Samfunnet har skapt avstand
mellom enkeltmennesker. Når noen
vi kjenner mister fotfestet og blir
avhengig av andre må vi i større grad
bli som den gamle «nabokjærringa».
Vi må våge å bry oss og i noen grad
gi avkall på noen av våre egne akti

«I vårt travle samfunn kan det være slik at
mange velger å ikke bry seg»
virke skremmende og vanskelig. De
fleste mangler grunnleggende kunn
skap om det å være medmenneske
når situasjonen krever det. Frykt for
å gjøre noe feil og usikkerhet om
hvordan en blir tatt i mot er ofte til
hinder for å komme et menneske i
møte. Jeg tror dette er mer utbredt i
dag enn for en del år tilbake, mener
Wenche Pedersen.

Psykisk førstehjelp
Under et kurs i «Psykisk førstehjelp»
som Kvinners Frivillige Beredskap

viteter i en periode. Som enkeltmen
neske må vi føle en forpliktelse. Vi
må være villige til å lære hvordan vi
kan komme vanskeligstilte med
mennesker i møte. Kanskje vil vi selv
trenge hjelp en dag. Livet er omskif
telig. Vi må bry oss om hverandre.
Det er god beredskap. Ja, jeg kan
egentlig ikke tenke meg en viktigere
arena enn den mellommenneskelige.
Det er jo nettopp dette livet dreier
seg om, sier onkologisk sykepleier
Wenche Pedersen.
Viktig å ta vare på hverandre. Foto: iStock
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Stor oljeinnsats av
Sivilforsvaret
Sivilforsvaret hadde ikke mindre enn
169 tjenestepliktige, 10 fast ansatte
og betydelig mengder materiell i
innsats med oljeforurensningen da
lasteskipet «Full City» grunnstøtte
utenfor Langesund.
I tillegg til personellresurser stilte
Sivilforsvaret med flere telt og
kjøretøyer, småbåter, mobil renseenhet, vaskestasjon, lasteflak, aggregat
og lysutstyr for den lokale aksjonsledelsen i Telemark og Vestfold.

Flere ungdoms
grupper i Heime
vernet
Heimevernet har ungdomsgrupper
over hele landet – og det blir flere. I
Trøndelag finnes det nå ungdomsgrupper på ni steder. De siste tilskuddene
er Hemne/Snillfjord og Steinkjer.
Satsningen på heimevernsungdommer
med fokus på økt rekruttering
begynner nå å bære frukter.
Aktiviteten i Heimevernets
ungdomsgrupper er lagt til fritiden og
ferier. Den enkelte ungdomsavdeling
har normalt en samling i uken.
Hovedfokuset er på enkeltmannsferdigheter og friluftsliv.

Rekordhøy kvinne
andel ved Politi
høgskolen
Hele 39 prosent av de 552 nye
studentene som i høst begynte på
Politihøgskolen var kvinner. Det er
den høyeste andel kvinner Politihøgskolen har tatt opp noen gang.
Studentene kommer fra hele landet.
Gjennomsnittsalderen på årets
politistudenter er 23 år. Poengsummen for å komme inn var høy, tatt i
betraktning at høgskolen i år tar opp
120 flere studenter enn i fjor.
– At det skulle komme opp i 39
prosent kvinner ved årets opptak, er
overraskende. Jeg er glad for at vi
har så mange jenter med. Det viser at
det etter hvert vil være helt naturlig
med femti/femti når det gjelder
bemanning i norsk politi, sier
justisminister Knut Storberget.
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Mer effektiv
grensekontroll

Foto: DSB

Et regjeringsoppnevnt utvalg har
fremmet forslag til ny grenselov. Den
skal bane veien for enkel grensekontroll for lovlydig reisende og samtidig
etablere et effektivt hinder mot
grensekryssende kriminalitet og
ulovlig innvandring. Lovutkastet er
ment å møte Schengens behov og
ivareta nasjonale hensyn når det
gjelder politiets kontroll med de
reisende og overvåkingen av landog sjøgrensene. Norges deltakelse i
Schengen betyr at vi må tilfredsstille
krav som gjelder for alle Schengenstatene om kontroll med trafikken
over områdets yttergrense og om
overvåking av grensene. Den
gjeldende grenselov er fra 1950.
– Parallelt med at regjeringens
utvalg har sett på regelverket vil vi
styrke politiets arbeid med en
omfattende tiltakspakke, sier
justisminister Knut Storberget i en
kommentar.

Sivilmilitær øvelse i nord
Den internasjonale redningsøvelsen Barents Rescue
ble i år arrangert i Murmansk.
– En vellykket øvelse, mener Direktoratet for Sam
funnssikkerhet og Beredskap (DSB).
Barents Rescue er organisert under Barentssamarbeidet og gjennomføres
hvert annet år på omgang mellom Russland, Finland, Sverige og Norge. I år
var det Russland som sto for gjennomføringen i tidsrommet 8.–10. september.
Fra norsk side deltok representanter fra sentrale sektormyndigheter
innenfor redning og beredskap i Nordområdene; Justis- og politideparte
mentet, Utenriksdepartementet, Hovedredningssentralen, Forsvaret, Kyst
verket, Helse Nord, Politiet, Strålevernet og DSB.
– Hensikten er å bedre kommunikasjonen, koordineringen og samar
beidet mellom land og sivilmilitære enheter som kan bli involvert i kriser i
Nordområdene, opplyser avdelingsdirektør Per Kr. Brekke i DSB.
Årets øvelse, som fant sted i Murmansk-området, ble karakterisert som
vellykket. Samtreningen omfattet ulike scenarioer; radioaktivt utslipp,
bussulykke, skogbrann, oljeutslipp og redning til havs.
– Mange øvingsmål er nådd, men også mange læringspunkter er avdek
ket. De norske virksomhetene som deltok, er godt fornøyd, heter det i en
pressemelding fra etaten.
DSB har lagt ut mer informasjon på www.dsb.no

Anerkjennelse av
Røde Kors
På den 30. Internasjonale Røde
Kors-konferansen i 2007 ble statene
oppfordret til å gjennomføre en
formell avklaring av forholdet mellom
de nasjonale foreningene og
myndighetene. Hensikten var å sikre
at de ulike lands foreninger kan
fungere effektivt som humanitær
støtteaktør for myndighetene i
samsvar med Røde Korsbevegelsens
grunnleggende prinsipper. Bakgrunnen var blant annet de problemer de
nasjonale foreninger i en del land har
hatt med å få tilgang til sivile med
behov for humanitær hjelp.
I Norge har Kongen i Statsråd
vedtatt en resolusjon som formelt
anerkjenner Røde Korsforeningen
her i landet som en slik støtteaktør.
Resolusjonen er også en formell
anerkjennelse av deres bruk av Røde
Korsnavnet og emblemet som
nasjonal forening i henhold til
Geneve-konvensjonen.
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Internasjonale konfliktområder:

For lite kunnskap om kvinners sikkerhet
Implementeringen av FNs Sikkerhetsråds resolusjon om «Kvinner, fred og
sikkerhet» og 1820 om bruk av seksuelle overgrep som ledd i krigføring, er
komplisert. Det kom klart frem under konferansen «Fra resolusjon til hand
ling», som ble arrangert av Kvinners Frivillige Beredskap (KFB).

Av Jan Erik Thoresen

«Fra resolusjon til handling» samlet
over 40 deltakere fra ulike etater og
organisasjoner, noe som understre
ket behovet for å få klarhet i hvor
dan det går med implementerings
arbeidet og hvilke erfaringer en har
vunnet. Konferansen var støttet av
Utenriksdepartementet.

Sikring av kvinners
rettigheter
Et særtrekk ved de fleste av dagens
konflikter er at sivilbefolkningen ut
settes for grove og systematiske

overgrep. Kvinner og barn rammes
særlig hardt. Samtidig deltar også
stadig flere kvinner blant de striden
de – frivillig eller under tvang. Til
tross for dette blir kvinners erfarin
ger i konfliktsammenheng margina
lisert og deres rolle og bidrag til
konfliktløsning oversett i uaksepta
bel grad. FNs resolusjon 1325 ser
problemene i et kjønnsperspektiv og
tar utgangspunkt i nødvendigheten
av at kvinner deltar på like fot med
menn på alle nivåer og i alle funk
sjoner for å fremme fred og sikker

het. Dette bygger på en erkjennelse
av at kvinners medvirkning er nød
vendig for å sikre varig fred.

Viktig å få menn på banen
Rådgiver Hanna Syse, Seksjon for
strategisk kompetanse og personal
politikk i Forsvarsdepartementet,
ga en status om implementerings
arbeidet fra norsk side. Hun under
streket betydningen av å få menn
på banen – og fremfor alt at det var
for lite kunnskap om temaet.
– Kunnskapen begrenser seg til de

Organisasjoner og etater på «Fra resolusjon til handling»
Forsvarsdepartementet, PRIO, FOKUS, FN-sambandet, Norsk Folkehjelp, Norges Lotteforbund, Justis- og politi
departementet, Norges Kvinne- og familieforbund, Forsvarsstaben, Forsvarets Høgskole, NUPI, Norges Røde
Kors, Folk og Forsvar, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norges Bygdekvinnelag, Negotia, Norges Fiskarkvin
nelag, Försvarshögskolan (Sverige) og Kvinners Frivillige Beredskap.
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som arbeider med saken foruten
noen ildsjeler, sa Syse. Hun mente
det var viktig å ha en nøye planlagt
tilnærmingsprosess med utgangs
punkt i høy kompetanse rundt øving,
trening og coaching. Dernest pekte
hun på selve arbeidsstrukturen med
gender advicer og rapportering.
– Vi må se genderperspektivet i
en helhet før, under og etter pro
sessen på det stedet vi opererer, sa
rådgiveren.

NATOs feltstudie
Hun presenterte noen av de konklu
sjonene som var trukket i en feltstu
die NATO hadde gjennomført i Afg
hanistan. Der kom det frem at
kvinner ikke var gjemt og glemt,
men at de som arbeidet med imple
menteringen kunne føle seg usikre
på hvordan de best kunne forholde
seg til kvinnene på stedet. Det var
også avdekket usikkerhet på egen
verdiplattform. Mange av de som ar
beidet i felten opplevde at en burde
kunne gjør mer, men følte seg usikre
på hva og hvordan det kunne gjøres.
– Dette vil endre seg, mente Syse.

Lokal motstand
Feltstudien viste at en møtte lokal
motstand og en desillusjonert be
folkning.
– Det er derfor viktig å balansere
ulike perspektiver. Verdinøytralitet
er en illusjon. Det må være en sam
menheng mellom verdier og opera
tiv effekt, påpekte rådgiveren.

Må forankres i ledelsen
Forsker Torunn L. Tryggestad, PRIO,
orienterte om de erfaringer en had

de med bruk av gender advicers.
Hun mente at de var gode, men at
det var helt nødvendig med øre
merkede stillinger som helst burde
forankres helt opp til ledelsen i en
organisasjon.
– De som har fått til mest er de
gender units som har bra resurser,
materielt og finansielt. De har ope
rert i team og fått støtte både øko
nomisk og administrativt av ledel
sen. Og så har de oppnådd
forståelse for at det dreiser seg om
et viktig tema, påpekte Tryggestad.
Generelle observasjoner viser at
de fleste gender advicers er unge
kvinner, lavt plassert i FNs stillings
struktur med liten innflytelse og
autoritet. Dessuten har de stor
arbeidsbelastning og mangler de
nødvendige ressurser, både perso
nellmessig og finansielt. Mye av
arbeidet er basert på frivillige bidrag.

Handlingsplaner med
tydelige mål
- Vi må ikke glemme at 1325 er et
«policy» dokument og ingen hand
lingsplan. Den må vi selv utforme.
Myndigheter og sivilsamfunn må
møtes i felles anstrengelser. Vi må i
størst mulig grad bygge vår imple
mentering på så eksakte data som
mulig. Gjennom handlingsplanene
må vi bygge nettverk – internasjo
nalt og regionalt, sa rådgiver Toiko
T. Kleppe, FOKUS, da hun foredro
om utfordringer og muligheter.
– Vi må sette press på regjerin
gen og myndigheter, styrke kvin
neorganiseringen og skape forut
setninger, sa Kleppe i sitt foredrag.

Dr. Psykologi Sophia Ivarsson ved svenska Førsvarshøgskolan presenterte den svenske regjerings handlingsplan for implementering av 1325. Hun pekte på de problemstillinger en
møtte når en visjonær resolusjon skulle settes ut i livet og at
det var viktig å sette konkrete krav til medlemslandene om at
det alltid skal foreslås både kvinner og menn når det nomineres personell til fredsbevarende oppdrag. Hun pekte på at det
var sparsomt med forskningsresultater, men at de utredninger
som er foretatt viser at det er fremgang når det gjelder rådgiverfunksjon og utdanningstiltak, men også store svakheter, blant annet rekruttering av
kvinner og konkretisering av 1325 i praksis. Når det gjelder hva som svikter, er det i særdeleshet det forhold at kvinner ikke evalueres, at sikkerheten i konfliktområder er dårlig
og at kvinner ikke i tistrekkelig grad slipper til i det politiske liv.
– Dette er ikke enkelt, men vi kan lykkes, sa Sophia Ivarsson.

Forsvaret har gode
søkere til uten
landsoperasjoner
Norge har i dag nærmere
1000 kvinner og menn i ulike
operasjoner ute. Men selv om
det ikke er noe generelt
rekrutteringsproblem, er det
likevel utfordringer.
Norske styrker er engasjert i tre
operasjoner: Afghanistan, en
fregatt i Aden-bukta og et feltsy
kehus i Tsjad. I tillegg er det of
fiserer og observatører ute i an
dre operasjoner for FN og NATO.
Alle utenlandsstillinger er full
tegnet for inneværende år og så
langt er en nær fulltegnelse for
2010 også.
– Vi får det til, men belast
ningen på enkelte spesialistba
serte funksjoner er større enn vi
kunne ønske oss. Det kan
eksempelvis dreie seg om sam
band, piloter og tilsvarende.
Noen av disse fagmiljøene er
små og får derfor et stort press
på seg. Vi arbeider nå med å
styrke disse miljøene, påpeker
tidligere forsvarsminister AnneGrete Strøm-Erichsen.
Det er gjort flere tiltak for å
bedre og opprettholde rekrut
teringen blant befal. Blant annet
er det innført opp til to års hori
sont på utlysning av befalsstil
linger. Dette har hatt god inn
virkning fordi både personellet
og deres hjemmeavdeling kan
planlegge fravær i opp til to år
før avreise. Spesielt viktig har
nok dette vært for befal med
familie. Det er også åpnet for at
tiden ute kan være kortere enn
seks måneder der dette er prak
tisk mulig. Forsvaret har økt
støtten, både praktisk og økono
misk, til familiene til personellet
når de tjenestegjør ute.
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Klimarapport om Norges sårbarhet
En ny klimarapport fra Norsk klimasenter fremstiller hvordan kli
maet kan bli her i landet i dette århundret. Konsekvensene setter
store krav til beredskap.

Lufttemperatur

Foto: Norges Røde Kors

Det blir varmere i alle landsdeler og for alle årstider. Gjennomsnittstem
peraturen i Norge kan forventes å øke med 2,3–4,6 grader Celsius innen
2100, fortrinnsvis i vinterhalvåret. Temperaturen forventes å øke mest
i Nord-Norge – i Finnmark med 3–5,4 grader Celsius.

Kan ikke nok
førstehjelp
Kun 16 prosent av nordmenn
mener de kan yte livreddende
førstehjelp om de må.
På oppdrag fra Røde Kors Første
hjelp har firmaet 20/20 Communi
cation A/S gjennomført en lands
omfattende undersøkelse om folks
førstehjelpskunnskap. På spørsmål
om hvor mange som vet hva de
skal gjøre om en person faller be
visstløs om, men puster normalt,
svarer hele 8 av 10 at de ikke vet
hva de ville gjort. Og over halvpar
ten av oss vet ikke hva en skal gjøre
om en person plutselig får talevan
sker og blir skjev i ansiktet. Bare 16
prosent mener de kan yte livred
dende førstehjelp.
– Den første på et ulykkessted
kan være deg. Det kan også være
deg som er i samme rom som en
som faller om. Mer enn ti personer
for akutt hjertestans hver dag i
Norge, men kun en overlever. Med
førstehjelp innen de første fire
minuttene kan fire reddes. Derfor
må vi forbedre folks kunnskaper.
I fjor kurset vi over 15.000 men
nesker i tillegg til våre egne frivil
lige og ansatte. Dette tallet bør
minst dobles. Røde Kors ber nå
myndighetene om hjelp til å legge
til rette for å kunne nå dette målet,
sier generalsekretær Børge Brende.
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Nedbør
Mot slutten av dette århundret vil årsnedbøren øke med 5–30 prosent
i gjennomsnitt. I deler av Øst-, Sør- og Vestlandet vil nedbøren vintertid
kunne øke med hele 40 prosent. Sommernedbøren på Sør- og Østlandet
vil trolig avta, men forøvrig vil nedbøren øke for alle årstider og i alle
regioner.

Snø
Snøsesongen blir kortere i hele landet, spesielt i lavlandet der en for
venter en reduksjon på 2–3 måneder. Frem mot midten av dette århun
dret vil maksimal snødybde øke i høyfjellet for så å avta mot slutten av
tidsperioden.

Flom og tørke
Flomstørrelsene forventes, generelt sett, å øke, men det blir store lokale
variasjoner. Høyere temperatur fører til at flomtidspunktet forskyver
seg mot tidligere vårflom og øke faren for flommer sent på høsten og
om vinteren. Økt markvannsunderskudd om sommeren kan gi alvorlig
tørke med de følger det har for blant annet jord- og skogbruk, vannings
behov og skogbrannfare.

Skred
Flere store nedbørshendelser i brattlendt terreng tilsier økt fare for
flomskred. Det er en klar sammenheng mellom nedbør og ulike former
for snøskred. Høyere temperaturer vil redusere faren for tørrsnøskred,
men øke faren for skred av våt snø i utsatte områder.

Sjøis
Det arktiske isdekket vil fortsette å avta, men det forventes betydelig
variasjon i utbredelse fra år til år. Arktis kan bli isfritt om sommeren fra
rundt midten av dette århundret.

Havnivå
I løpet av det 21. århundret kan havnivået langs norskekysten forventes
å stige med rundt 70 cm langs kysten av Sør- og Vestlandet, rundt 60 cm
i Nord-Norge og rundt 40 cm innerst i Oslo- og Trondheimsfjorden.
Grunnet usikkerheter knyttet til de ulike bidragene til framtidig havstig
ning, kan stigningen blir 20 cm lavere til 35 cm høyere enn de oven
nevnte verdier.
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gjesteskribenten: Vidar Falck

NVIO – kameratklubb og interesse
organisasjon
Den 10. juni 1960 var en gruppe tidligere FN-observatø
rer samlet hos generalmajor Odd Bull i Voksenlia i Oslo
for utveksle erfaringer og minner, og holde vedlike fø
lelsen av fellesskap fra tjenesten for De forente nasjoner.
Her ble frøet til det som nå er Norges Veteranforbund for
Internasjonale Operasjoner (NVIO) sådd. Fem måneder
senere, den 16. november, ble Norske militære FN-ob
servatørers landsforening, fra 1966 FN-befalets lands
forening, stiftet på et møte i Gardemessen i Husebylei
ren. Landsforeningens formål var «å fremme kameratskapet mellom tidligere FN-observatører, å støtte Norsk
samband for De Forente Nasjoner i dets informasjonsvirksomhet, samt å ivareta norske observatørers økonomiske
og tjenstlige interesser.»
Etter noen år ble foreningen utvidet til å omfatte befal
som ikke hadde vært FN-observatører, men helt frem til
1988 var det en forening for befal med FN-tjeneste, og
den sterke tilknytningen til FN og FNs symboler og opp
gaver har preget forbundet helt frem til våre dager. I
1988 ble navnet endret til FN-veteranenes landsforbund,
og forbundet ble åpnet for alt militært personell som
hadde vært i FN-tjeneste. I 1997 ble forbundet åpnet for
personell som hadde deltatt i «andre internasjonale operasjoner», en logisk konsekvens av endringene i Norges
bidrag til internasjonale operasjoner etter Dayton-av
talen. I de senere år har det store flertallet av de som
har deltatt i internasjonale operasjoner, deltatt under
andre flagg enn FN-flagget, og det viste seg at mange av
dem ikke var interessert i å bli med i forbundet fordi de
ikke oppfattet seg som FN-veteraner. For å gjøre det
tydelig at forbundet er for alle veteraner fra internasjo
nale operasjoner, besluttet landsmøtet i 2008 å skifte
navn til Norges Veteranforbund for Internasjonale ope
rasjoner.
Mot slutten av 1980-årene og i begynnelsen av 1990årene begynte det å bli økende forståelse for at mange
veteraner fra FN-tjeneste i Libanon slet med psykiske
senskader etter tjenesten, som på mange måter kunne
sammenlignes med krigsveteranenes problemer. Det er
også et beklagelig faktum at mange som er helt eller
delvis arbeidsuføre på grunn av fysiske skader som
følge av tjenesten. En annen viktig sak er kameratstøt
tekontakt. Alle som er engasjert i dette arbeidet går
gjennom tre helgekurs for å forberede dem på de van
skelige samtalene og gjøre dem bedre i stand til å
hjelpe til med å finne frem i hjelpeapparatet. Medlem
mene i kameratstøttegruppene bemanner også kame

Pensjonert oberst i Feltartilleriet Vidar Falck
har vært generalsekretær i NVIO siden
november 2007. Han har nærmere 39 års
tjeneste i Forsvaret, der han bla a har vært
militær sekretær for forsvarsministeren,
og har hatt en rekke ledende stillinger ved
avdeling og stab i Norge og i utlandet.

ratstøttetelefonen (800 48 500) 24 timer i døgnet, alle
årets dager. Årlig mottar kameratstøttetelefonen mel
lom 800 og 1000 henvendelser fra veteraner som tren
ger noen å snakke med. Den som ringer bestemmer selv
om han eller hun vil være anonym, og hvor lenge sam
talen skal vare.
I samarbeid med mental Helse Norge, og med økono
misk støtte fra Stiftelsen helse og rehabilitering er vi i
ferd med å utvikle en nettbasert tjeneste, www.kame
ratstøtte.no, der soldater i tjeneste, veteraner, pårø
rende, og hvem som helst ellers, helt anonymt kan
skrive inn om det de sliter med eller er usikre på, og får
svar fra medmennesker med erfaring fra internasjonal
tjeneste. Prosjektet er fullfinansiert ut året.
Krigsveteranene og krigsseilerne måtte slite i 23 år før
noenlunde rettferdige erstatningsordninger var på plass
for dem. Alt dette synes glemt i dag, og det virker som
om det vil gå minst like lang tid før veteranene fra in
ternasjonale operasjoner får den sosiale, økonomiske
og helsemessige tryggheten som de fortjener. Det har
vært et langt lerret å bleke, men de siste fire årene har
arbeidet skutt fart, og vi har opplevd en støtte og vilje
til endring fra politisk og militær ledelse i Forsvaret som
har vært svært gledelig. Viktige vedtak er fattet, og ved
valget i år hadde samtlige politiske partier på Stortinget
veteransaken på programmet. Dette har ført til at trolig
for første gang er oppfølging av veteraner fra interna
sjonale operasjoner med i Regjeringens politiske platt
form for 2009–2013.
I de senere år har det vært økende oppmerksomhet
rundt de pårørende og etterlatte i forbindelse med in
ternasjonale operasjoner. Vi har i mange år arbeidet for
å få pårørendearbeidet satt i system, uten at vi helt har
fått det til. Vi gir oss imidlertid ikke. En arbeidsgruppe
er i gang, og vi håper å få satt dette arbeidet i system
innenfor NVIO i løpet av neste år.
Da forbundet ble stiftet hadde det ingen lokalforeninger.
Den første ble etablert på Nordmøre i 1982, men det var
først etter utvidelsen av medlemsgrunnlaget i 1988 at
etableringen av lokalforeninger skjøt fart. Når dette
leses har NVIO ca 7500 medlemmer, fordelt på 55 lo
kalforeninger i alle landets fylker og på Svalbard. NVIO
er dermed den største og eneste virkelig landsomfat
tende organisasjon for veteraner fra internasjonale
operasjoner, deres pårørende, og andre som støtter opp
om forbundets formål.
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tema:

samfunnssikkerheten –
er den god nok?
Samfunnssikkerheten handler om samfunnets evne til å opprettholde
viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og
grunnleggende behov under ulike typer påkjenninger. I praksis må vi
tilstrebe en balanse mellom ulike hensyn, som hva som er gjennom
førbart, kostnader, risiko og nytte av ulike funksjoner.
Hva slags tenkning er det som skal være bestemmende? Er samfunns
sikkerhetsnivået i hovedsak styrt av politiske prosesser? Er det i det hele
tatt mulig å skape en «optimal» samfunnssikkerhet kombinert med

Foto: Bjørn Rørslett/NN/Samfoto

forsvarlig ressursbruk?
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tema: samfunnssikkerheten

– Viktig å trekke på alle
samfunnets ressurser
– Vårt samordningsansvar innebærer at vi skal understøtte de enkelte fag
departementenes beredskapsarbeid, sier avdelingsdirektør Knut Anders Moi
i Justis- og politidepartementet.
– Forutsetningen for at samfunnet gir god respons på ekstraordinære påkjen
ninger er at det er et godt samspill mellom offentlige, frivillige og private
aktører og en gjensidig forståelse for de ulike aktørenes roller og ansvar,
mener han.

Foto: Bjørn Rørslett/NN/Samfoto

av Jan Erik Thoresen

forsvaret har med å understøtte
nødetatene. Justisdepartementet har
i tillegg til sitt samordningsansvar
også et fagansvar for to viktige be
redskapsaktører ved etatsledelsen
av Politiet gjennom Politidirektora
tet og den faglinjen som går til de
kommunale brann- og redningsve
sen gjennom DSB.

Strategisk
krisehåndtering
Justisdepartementet har også et sær
lig ansvar for å bistå departementer
ved kriser gjennom Krisestøtteenhe
ten.
– Konseptet for sentral krisehånd
tering i Norge består av tre viktige
elementer; krisestyring i Lederde
partementet; god krisekoordinering
gjennom etableringen av Regjerin
gens kriseråd (RKR); og Krisestøt
teenheten som bidrar med støtte
funksjoner til Lederdepartementet
og Regjeringens kriseråd. Det er re
gjeringen som fatter de politiske
beslutninger om de overordnede
mål og rammer for krisehåndterin
gen, opplyser Knut Anders Moi.

Møtes med samlede
ressurser
Samfunnssikkerhet spenner over
mange arenaer og fagområder. Et
fagdepartement eller etat er ikke
alene om å «eie» en krise når den
måtte oppstå. Store og uventede
hendelser må møtes med samfun
nets samlede ressurser der alle ak
tører legger skulderen til for å nå et

Foto: Justisdepartementet

– Hovedprinsippet i beredskapsar
beidet er at det departement som til
daglig har et sektoransvar også har
ansvaret for beredskapsplanlegging
og tiltak i en krisesituasjon, under
streker avdelingsdirektør Moi. Ut
over dette har Justisdepartementet
et samordnings- og tilsynsansvar.
– Vår samordning innebærer blant
annet at vi koordinerer arbeidet med
proposisjoner og meldinger til Stortin
get, koordinerer større øvelser og sam
order planlegging. Det forventes også
at Justisdepartementet tar nødvendige
initiativer på beredskapsområdet. Sår
barhetsutvalget og infrastrukturutval
get er to eksempler på dette, sier han.
Når det gjelder mer konkrete prosjek
ter, viser Moi til initiativet med sikte på
å få et felles nødnummer (112) i Norge.
Ut over dette, satses det på å skape
ulike arenaer for dialog og muligheter
for erfaringsoverføring mellom ulike
fagområder.
Justisdepartementet fører tilsyn
med andre departementers bered
skapsarbeid. Hensikten med disse er
å se til at departementene har et godt
system for ivaretakelse av sitt bered
skapsansvar. Justisdepartementet har
også et ansvar for forebyggende sik
kerhetstjeneste i sivil sektor og for
redningstjenesten.
Direktoratet for Samfunnssikker
het og beredskap (DSB), Nasjonal
sikkerhetsmyndighet (NSM) og Hove
dredningssentralen er underlagte
etater som bidrar til å understøtte
denne samordningsrollen. Moi frem
hever også den viktige rollen Sivil

Avdelingsdirektør Knut Anders Moi.

optimalt resultat. Det er den sam
lede innsatsen og fellesskapet som
er viktig.
– Vår departementsrolle er å tjene
statsråd og regjering gjennom å være
et faglig sekretariat for vår politiske
ledelse. Som departement skal vi
arbeide for at samfunnet er forberedt
på at det kan bli utsatt for ekstraor
dinære påkjenninger. Gode planverk,
øvelser og tilsyn må være vel foran
kret i de ulike beredskapsmiljøer og
samspillet mellom de ulike aktører
understøttes. I denne sammenheng
vil jeg trekke frem den viktige rolle
de frivillige organisasjonene spiller.
Gjennom innsats ved hendelser og
sine nettverk utgjør de en meget
viktig ressurs for samfunnet, sier
avdelingsdirektør Knut Anders Moi.
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Henger bjella på katten
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) er langt fra bare et tilsynsorgan med
stor pekefinger. – Vi sørger for at de som har ansvar, tar ansvar. Samtidig arbeider vi løpende
med spørsmål om hvordan vi på best mulig måte kan anvende den kunnskap tilsynene gir
oss, sier direktør Jon Lea i DSB. – Filosofering rundt mennesker, holdninger og handlinger
står høyt på dagsorden, sier han.
Av Jan Erik Thoresen

H

os mange er det skapt en opp
fatning om at Norge er et land
der ulykkespotensialet er stort,
Barsk natur, vanskelig fremkommelig
het og mange nordmenns utfordrende
levemåte kan gi grobunn for det.
– Likevel er Norge et trygt land å
bo i. Vår økonomiske situasjon setter
oss i stand til å investere i et høyt
sikkerhetsnivå som er hjemlet i lov
verket. Kravene til alle deler av sam
funnet gjør at mange aktører må ta
ansvar. Det være seg bedriftsledere,
bygningseiere, fylker og kommuner,
alle har de et regelverk å styre etter.

Plan- og bygningsloven spiller ek
sempelvis en viktig rolle når det
gjelder byggeskikk og sikkerhet i
bygninger. Derfor får vi ikke de ulyk
kene en rekke andre land opplever
når store bygninger raser sammen.
Men lovverket alene er ikke nok. Det
må kombineres med høy profesjona
litet hos alle som skal etterleve be
stemmelsene, påpeker direktør Lea.

Ingen sovepute
Men selv om grunnberedskapen er
bra, så må ikke det bli noen sove
pute, påpeker DSB- direktøren.

– Verden rundt oss er i stadig for
andring og gir samfunnet nye utfor
dringer. Sett i forhold til varslede
klimaendringer har vi sett nærmere
på hvordan fylker og kommuner for
valter kunnskapen om arealforvalt
ning. Det er ingen tvil om at det opp
gjennom tidene har vært gitt mange
byggeløyve på steder som er utsatt
både for ras og flom. Men de ble gitt
på basis av den kunnskap en da
hadde. I dag er det et sterkt fokus på
de planverk som gjelder for nye utvi
klingsområder. Den bestående infra
struktur er det imidlertid ikke så mye
å gjøre med annet enn å etablere en
så god beredskap som mulig for å
møte de uønskede hendelser som
eventuelt måtte oppstå, sier Jon Lea.

Alle må ta ansvar
Slagordet «Et trygt og robust sam
funn – der alle tar ansvar» er til et
tertanke. Det dreier seg også om
enkeltmenneskenes ansvar og hva
en selv er villig til å akseptere på de
ulike arenaer i livet.
– Gjennom alle tider har folk bo
satt seg på steder som er utsatt for
naturutløste hendelser. Tross advars
ler bor de der likevel fordi de simpelt
hen vil bo der. De tar en kalkulert ri
siko og velger å ta ansvaret selv. Siden
vi nå er inne på enkeltmennesket så
er det også slik at hver enkelt må ta
et ansvar, enten det er hjemme, på vei
til jobb og skole og på de arenaer vi
ellers ferdes, understreker Lea.
Han peker på at DSB er det eneste
organ som har ansvar hjemme hos
enkeltmennesket og ser på brann- og
redningsetatene som særdeles vik
tige for å skape riktige holdninger.
– Når en hyggelig brannmann
Tilsyn av risikoobjekter er viktig. Foto: DSB
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Veileder mot terror
Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyn
dighet (NSM) og Politidirektoratet har i fellesskap utviklet
en veileder for hvordan virksomheter kan bygge opp et
eget beredskapssystem for forebyggende sikringstiltak mot
terrorhandlinger.

Direktør Jon Lea.

Veilederen beskriver en prosess som tar utgangspunkt i virksomhetenes
egne behov og forutsetninger. Terrorberedskap, i likhet med beredskap
på andre områder, forberedelsen av tiltak som på kort varsel kan iverkset
tes for å øke et sikkerhetsnivå, håndtere en uønsket hendelse eller tilstand,
eller gjenopprette normaltilstand etter en slik hendelse.

Kan forebygges
kommer på besøk er folk lydhøre og
etterkommer det som blir fremført.
Denne muligheten til å kommuni
sere vil DSB søke å videreutvikle og
utnytte i positiv retning. Det gjelder
selvsagt også den kunnskap vi erver
ver fra andre typer tilsyn på alle
arenaer. Kunnskapen må brukes
aktivt. Vi må sørge for at den formid
les til alle som trenger den. Gjen
nomføringen av tilsynene omfatter
bare halve jobben. Vi må også sørge
for at de som har ansvar også tar
ansvar, presiserer direktør Lea.

Økende oppmerksomhet
Det er Fylkesmannen som er DSBs
forlengende arm overfor kommune
ne. Når landets kommuner i stigende
grad prioriterer å få på plass ROSanalyser med etterfølgende øvelser,
skyldes det en god innsats fra et sam
let fylkesmannsembete.
– Arbeidet med samfunnssikker
het krever en høy grad av faglig pro
fesjonalitet og evne til å kommuni
sere godt. Til tross for Fylkesmennenes
gode arbeid er jeg bekymret over
kommunenes størrelse og deres evne
og muligheter til både å opprettholde
og videreutvikle de krav loven setter.
Det er ingen tvil om at en bedre kan
møte utfordringene med den nød
vendige grad av profesjonell tyngde
når en er større, mener Lea.

Spennende forslag
I DSB er en opptatt av kontinuerlig
nytenkning og har for lengst tatt inn
over seg de muligheter digitaliserin
gen åpner.

Krisehåndtering av terroranslag skiller seg ikke nevneverdig fra å hånd
tere andre typer uønskede hendelser. Beredskapsplanen, som eksempel
vis omhandler brann eller jordskjelv, vil på mange måter være like relevant
for å takle konsekvensene av et terrorangrep. Derimot kan det være noe
mer krevende å utforme et hensiktsmessig forebyggende beredskapssys
tem mot terror handlinger.
Et slikt forebyggende beredskapssystem bør ha en fleksibel utforming
som gjør det mulig å respondere på et risikobilde som kan endre seg raskt.
En slik endring kan være utslag av en forandring i trusselbildet, forandring
i virksomhetens verdier eller sårbarheten. Et godt eksempel på dette er
tilfellet med Muhammed-karikaturene der trusselbildet mot norske virk
somheter endret seg over natten. Et forebyggende beredskapssystem må
både være tilgjengelig nok til å kunne heve sikkerhetsnivået på kort tid
og fleksibelt nok til at tiltakene er relevante og effektive i forhold til virk
somhetens art og den aktuelle situasjonen.

Må tenke sikkerhet
Det er norske myndigheters oppgave å beskytte samfunnet mot trusler,
blant annet fra terrorisme og ekstremisme. Noen aktører er også lovpålagt
å sørge for egne beskyttelsestiltak. Eksempelvis er sikkerheten innen
luftfarten regulert gjennom internasjonalt regelverk og norske forskrifter.
En rekke andre virksomheter er underlagt sikkerhetsloven. Likevel bør
enda flere norske virksomheter tenke forebyggende i forhold til terror,
selv om de ikke omfattes av lovverket.
Veilederen bør kunne bli nøkkelen til økt fokus på et viktig område, noe
som igjen kan føre til en hevning av sikkerhetsnivået.

– Vi er sterkt opptatt å få til en
tydelig kommunikasjon mellom
myndighetene og publikum. Derfor
har vi foreslått å etablere en portal
for krisekommunikasjon på Internett
der vi til fulle kan formidle den
kunnskap som er nødvendig for å nå
vårt felles mål om et trygt og robust
samfunn. PC og mobiltelefon er nær
sagt allemannseie Dette må vi ut
nytte. Samfunnssikkerhet er viktig
– hele tiden, sier direktør Jon Lea.

Sentrale aktører
www.regjeringen.no
www.dsb.no
www.politiet.no
www.forsvaret.no
www.justisdepartementet.no
www.sivilforsvaret.no
www.nsm.stat.no
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Foto: Forsvarets mediesenter

Uønskede hendelser, frykt og fare:

– Sikkerhet er en fysisk og
mental tilstand
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opererer som rådgiver overfor samfunnskritiske arenaer,
basert på vurderinger og analyser av forhold som kan påvirke norsk sikkerhet og skade
nøytrale interesser. – En stor utfordring ligger i å kunne besvare spørsmålet: Hvordan vet du
at du er sikker, sier seksjonssjef Roy Stranden, Seksjon for rådgivning og beredskap i PST.
av Jan Erik Thoresen

Det menneskelige behov for å føle seg
trygg er helt grunnleggende, men ev
nen til å oppnå sikkerhet har variert.
Imidlertid har trygghetsbehovet økt.
Verden har forandret seg. Vår trygge
eksistens utfordres av farene for terror
og ekstremisme. I praksis viser det seg
at behovet for å føle seg sikker kan
være vanskelig å kombinere med mu
lighetene til å oppnå det.
– Det er tre spørsmål en bør stille
seg selv, uansett om en er virksom
hetens leder, rådgiver eller den som

14

utfører sikkerhetsoppgaver i virk
somheten: Hva er sikkerhet for vår
virksomhet, hvordan oppnår vi det,
og hvordan vet vi at vi har det?
Sikkerheten er en fysisk og men
tal sinnstilstand; en dynamisk ba
lansering av motstridende viljer,
begjær, frykt og handling. Det inne
bærer blant annet at en kan føle seg
sikker uten å vær det, men en kan
også føle seg utrygg, men være sik
ker. Det finnes ingen enkle løsninger.
For å oppnå sikkerhet kreves det

akademisk kompetanse i tillegg til
praktisk erfaring. Tilnærmingen til
problemstillingen «sikkerhet» må
derfor skje ved å bruke relevante
momenter innen mange ulike disi
pliner, sier Roy Stranden.

Strategiske valg
– Det å ha en realistisk målsetting
med eventuelle sikringstiltak er et
spørsmål om hvor langt en er villig
til å strekke seg for å innfri virksom
hetens målsetting. Det er mange
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tema: samfunnssikkerheten
faktorer som påvirker valget av stra
tegi og tiltak som må settes sammen
på en optimal måte for å oppnå sik
kerhet. Uansett hvilke tilnærminger
en velger, må den kombinere en rekke
tiltak innen teknologi, organisasjon
og menneskene selv. Innen gruppen
teknologi finner vi fysiske, elektro
niske og logiske sikringstiltak. I grup
pen organisasjon dreier det seg om
hvordan de menneskelige ressurser
organiseres innen virksomheten. Og
så er det tiltak som søker å legge til
rette for den opplyste og motiverte
medarbeider, påpeker seksjonssjef
Stranden.

Forutsigbarhet og
indikatorer
For å oppnå den sikring en mener er
riktig i hvert enkelt tilfelle, er det
viktig å gjøre de riktige tingene til
riktig tid hver gang.
– Dette representerer selvsagt en
rekke utfordringer. En av disse ligger

Polititjenestene
står sentralt
Med forankring i Politiloven
skal politi- og lensmanns
etaten sikre trygghet, lov og
orden. Det innebærer en
sentral rolle i samfunnssik
kerheten.
Når uønskede hendelser inntreffer er
det politiets ansvar å lede arbeidet
på skadestedet. Det gjelder alt fra
branner, naturutløste hender og tra
fikkulykker til forhold med tilknyt
ning til kriminelle handlinger. I Poli
tiloven fremgår det klar at det ikke
bare dreier seg om å «beskytte per
son, eiendom og fellesgoder og verne
om all lovlig virksomhet», men også
«verne mot alt som truer den almin
nelige trygghet i samfunnet». I lovens
§ 2 – 2 om politiets oppgaver, pkt. 3,
skal politiet yte publikum hjelp og
service i nødstilfelle og andre akutte
situasjoner for å verne liv, helse eller
vesentlige samfunnsverdier.

i å besvare spørsmålet – hvordan vet
du at du er sikker? Det finnes ingen
enkle svar på det spørsmålet uten å
være etterpåklok. Men etterpåklok
skap er ingen god strategi alene. Det
er mulig å bruke ulike virkemidler i
form av forskjellige indikatorer. Har
en mange nok indikatorer, vil sann
synligheten for at en har det riktige
svar, øke. Gode indikatorer kan være
spørreundersøkelser, erfaringsdata
fra bransjeorganisasjoner, sikker
hetsrevisjoner og øvelser. Om alle
eller flertallet av disse indikerer at
en er sikker, øker sannsynligheten
for at en er nettopp det. Bruk av in
dikatorer vil også kunne avdekke om
en bør gjøre justeringer i sikringstil
takene, mener Roy Stranden.

En evig prosess
Sikkerhetsarbeid er en evigvarende
prosess av handlinger og mottiltak.
– Ja, sier seksjonssjefen. – Skal en
lykkes må en ha kunnskap og vilje

Seksjonssjef Roy Stranden

over tid. Det finnes ingen enkle løs
ninger. Alle virksomheter er ulike i
sine forutsetninger og muligheter.
Det som imidlertid er helt sikkert er
at om en tilnærmer seg problemstil
lingen både teoretisk og praktisk, så
vil sjansene for å lykkes øke, fastslår
seksjonssjef Roy Stranden.

Hva gjør PST?
Etatens primære ansvar er å forebygge og etterforske lovbrudd som kan
true nasjonens sikkerhet. Dette gjør tjenesten gjennom ulike metoder og
arbeidsmåter. Sentralt står innsamling av informasjon i forhold til perso
ner og grupper som kan utgjøre en trussel,
Utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og
andre operative mottiltak og rådgivning.
Det er Stortinget som har trukket opp retningslinjene for hva slags
lovbrudd PST skal bekjempe. Disse retningslinjene presiseres regelmessig
av Justisdepartementet.
PSTs hovedoppgave er hjemlet i politilovens kapitel III A (lov nr. 53 av
4. august 1995 om politiet). Politilovens § 176 fastsetter at PST skal fore
bygge og etterforske:
• Overtredelser av straffelovens kapittel 8 (forbrytelser mot statens sik
kerhet og selvstendighet) og 9 (forbrytelser mot Norges statsforfatning
og statsoverhode), lov om forsvarshemmeligheter og sikkerhetsloven.
• Ulovlig etterretningsvirksomhet.
• Spredning av masseødeleggelsesvåpen og av utstyr, materiale og tek
nologi for produksjon eller bruk av slike våpen.
• Overtredelser av bestemmelser i eller i medhold av lov om kontroll
med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.m. og lov til
gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikker
hetsråd eller annen lovgivning om tilsvarende tiltak, og
• Sabotasje og politisk motivert vold eller tvang, eller overtredelse av
straffelovens §§ 147 A og 147 B.
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Råtner Sivilforsvaret
på rot?
Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og rednings
etatene ved større ulykker og hendelser. Etaten er også tillagt viktige oppgaver
med å ivareta befolkningens behov i tilfelle krig. Flott, ikke sant? Men virke
ligheten er en annen.
– Det kan se ut som om politikerne ønsker en styrt avvikling av hele tjenesten.
Vi har ingen mulighet til å etterkomme samfunnets forventinger til oss, sier
generalsekretær Jan Erik Berg i Norges Sivilforsvarsforbund.
av Jan Erik Thoresen

Sivilforsvarets innsatsstyrke har,
inntil nå, spilt en sentral og avgjø
rende rolle ved større ulykker. Det er
nok å nevne den store ulykken i Os
lofjordtunnelen, den store gassulyk
ken på Lillestrøm, de omfattende
skogbrannene i Hedemark i 2006 og
i Froland senest i fjor. Som støtte for
nødetatene representerer Sivilfor
svaret nødvendig volum og uthol
denhet ved krevende operasjoner.
Folk flest føler trygghet og ro når
etatens gråkledde styrker forsterker
demningen eller legger ut slanger i
ulendt terreng. Hjelpen kommer og
forblir på skadestedet til problemet
er løst.
Klimaforskerne spår at vi vil få
mer ekstremvær i årene som kom
mer. Det innebærer flom, ras og skog
branner, kort sagt naturutløste hen
delser der Sivilforsvarets tjenester vil
være av uvurderlig betydning.

En illusjon
– Mange vil huske den store flom
men på Lillestrøm i 1995. Sivilforsva
ret rykket ut med stort og veltrent
mannskap og nødvendig materiell og
hindret at hele byen ble lagt under
vann. Det kunne blitt en katastrofe,
både menneskelig og materielt uten
vår innsats. Skulle imidlertid en til
svarende hendelse inntreffe i dag er
det en illusjon å tro at vi er i stand til
å takle situasjonen noe i nærheten av
det vi kunne klare den gang, sier
generalsekretær Jan Erik Berg i Nor
ges Sivilforsvarsforbund.
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Naturutløste hendelser vil alltid kreve Sivilforsvarets tjenester. Foto: iStock
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tema: samfunnssikkerheten
Ikke overraskende dreier det seg
om økonomi. Til tross for lovnader
og festtaler om betydningen av å ha
en god og operativ beredskap, har
Sivilforsvarets utvikling beveget seg
i negativ retning.
– Situasjonen er prekær og politi
kerne må ikke komme og si at de
ikke vet det. Da vi var i møte med
forsvarskomiteen senest for et år
tilbake, ga vi en redegjørelse for den
faktiske situasjon. Vi har også skrevet
en bekymringsrapport som bl.a. DSB,
Justisdepartementet, Justiskomiteen
og andre har fått. For å si det som det
er: I 1988 utgjorde administrasjons
utgiftene 74 prosent av vårt total
budsjett. Og nå, vel ti år senere, ut
gjør de 90 prosent – til tross for at vi
har gjennomført betydelige kost
nadskutt. I praksis vil dette si at bare
10 prosent av DSBs bevilgning til oss
går til kurs, øvelser, materiell og ved
likehold til de tjenestepliktige. Etter
vårt syn er dette nærmest skandaløst
og står i direkte motsetning til ambi
sjonene i Stortingsmelding nr. 17 av
2001. Der ble det nærmest lovet et
mer kostnadseffektivt sivilforsvar,
påpeker Berg.

terslep på nærmere 3.500 personer
dersom alders-, helse- og utdannings
bestemmelsene skal oppfylles.
– Erfaringstall tilsier at en for å
kompensere naturlig turnover må
grunnutdanne mellom 500–700
personer årlig for å vedlikeholde en
styrke på 8.000 personer. Våre tre
skoler har de siste 4–5 årene utdan
net ca. 425 personer årlig. Nå er
skolen i Trondheim nedlagt. Skolen
på Jæren er foreslått nedlagt. Da vil
vi sitte igjen med skolen på Stavrum,
som da skal betjene hele landet. Det

Rammer opplæring og
øvelser

Systemet for godtgjørelse er ikke
rettferdig, dersom man sammenlik
ner Sivilforsvarets mannskaper med
Heimevernets.
– Ved utkalling skal Sivilforsvarets
mannskaper møte til tjeneste i løpet
av maksimum 1 time. For Heimever
net dreier det seg om 24 timer. Ba
sisgodtgjørelsen for våre folk er 130
kroner dagen. Denne ekstremt lave
satsen er en stor økonomisk belast
ning for den tjenstepliktige, som må
ta seg fri fra jobb ved utkalling til
tjeneste eller kurs. Dessuten er det
forskjell på godtgjørelsen for offent
lige og privat ansatte tjenestepliktige.
Dette virker sterkt demotiverende på

– Innsparingene den siste tiårsperio
den har i praksis rammet bevegelige
kostnader som opplæring og øvelser
av tjenestepliktige. Dersom dette
holder frem vil det ende med en
beredskapsstyrke med mangelfull
trening og opplæring som i gitte si
tuasjoner ikke kan benyttes. En ny
uniform er under innføring, men
dagens budsjettsituasjon gir ikke
muligheter for innkjøp til mer enn
10 prosent av befals- og mannskaps
styrken. Det vil derfor ta 10 år før de
siste vil få glede og nytte av dette
verneutstyret. Fornyelse av nedslitt
materiell kan heller ikke anskaffes,
sier en oppgitt generalsekretær.

Innsatsstyrken sterkt
redusert
Norges Sivilforsvarsforbund uttrykker
også sterk bekymring for innsatsstyr
ken som stadig krymper. Gitt at Sivil
forsvaret har en anbefalt størrelse på
8.000 mannskaper, har en i dag et et

sivilforsvarsmannskapene. I tillegg er
heimevernsmannskapene gitt oppsi
gelsesvern i medhold av både Ar
beidsmiljøloven og HV-loven. Tilsva
rende vern gjelder ikke Sivilforsvaret,
påpeker Berg.

Villedende informasjon
Norges Sivilforsvarsforbund uttryk
ker sterk bekymring for fremtiden til
den sivile beredskap. Kraftige ned
skjæringer over svært kort tid, sta
dige omorganiseringer og manglen
de engasjement fra de politiske

«Politikernes behandling
av Sivilforsvaret er nærmest
skandaløs og stikk i strid
med alle festtalene»

Jan Erik Berg
sier seg selv at vi i fremtiden ikke vil
kunne møte de krav og forventinger
samfunnet stiller når ekstraordi
nære situasjoner oppstår, fastslår Jan
Erik Berg.

Elendig godtgjørelse

myndigheter har svekket sikkerhe
ten til sivilbefolkningen.
– Det som kjennetegner dagens
situasjon er, etter vår mening, den
manglende oversikt sentrale myn
dighetsorganer tilsynelatende har.
Verken DSB eller Justisdepartemen
tet ser ut til å ville ta inn over seg
sakens realiteter. Et godt eksempel
på det er at det på både DSBs og
Justisdepartementets hjemmesider
opereres med tallopplysninger som
ikke er kvalitetssikret. Når det gjel
der Sivilforsvarets påregnelige inn
satsstyrke så omfatter den i dag,
reelt sett, mellom 4.000–5.000 tje
nestepliktige av en samlet registre
ring på 24.750 personer. DSB og
Justisdepartementet operer imidler
tid med 52.000 personer. Det er
grunn til å stille spørsmål om hvor
for de sentrale myndighetsorganer
velger bort realitetene, undrer gene
ralsekretær Jan Erik Berg.

Ingen avklaring i statsbudsjettet
Statsbudsjettet for 2010 ga ingen avklaring på de problemer og utfor
dringer Sivilforsvaret har.
– Det mener jeg er beklagelig. Vi er avhengig av å få en avklaring i for
hold til Sivilforsvarets modernisering innenfor et realistisk tidsperspek
tiv. Ytterligere forskyvninger i investeringer bidrar til usikkerhet omkring
moderniseringen, sier DSB-direktør Jon Lea i en kommentar.
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Samfunnssikker
heten bygger på
hendelser
Erfaringer fra hendelser som 11.
september 2001 i New York, ter
rorangrepet i Madrid 11. mars
2004 og flodbølgekatastrofen i
Sør-Asia i 2004 var med på å
legge grunnlaget for den struk
tur som nå er forankret i en rek
ke utredninger og stortingsmel
dinger. De mest sentrale er blant
andre Sårbarhetsutvalgets rap
port, ulike utredninger fra For
svarets forskningsinstitutt om
kritisk infrastruktur foruten tre
spesielle stortingsmeldinger.
Disse er stortingsmelding. nr. 17
(2001-2002) Samfunnssikker
het, veien til et mindre sårbart
samfunn, Stortingsmelding nr.
39 (2003 – 2004), Samfunnssik
kerhet og sivilmilitært samar
beid og stortingsmelding nr. 7,
Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia
og sentral krisehåndtering
(2004-2005).

Hovedrednings
sentralen – viktig
for sikkerheten
Norsk redningstjeneste utøves
gjennom et samvirke mellom of
fentlige etater, frivillige hjelpe
organisasjoner og private selska
per som har egnede ressurser
for hjelpetjenesteformål.
Hovedredningssentralen har
det overordnede ansvar ved søkog redningsaksjoner. Den opera
tive koordinering av aksjoner
skjer enten direkte fra en av de
to hovedredningssentralene
(HRS) som er lokalisert i Bodø og
på Sola ved Stavanger, eller
gjennom en av de 28 lokale red
ningssentraler.
Ansvarsområdet mellom HRS
Nord-Norge og HRS Sør-Norge
deles på 65 grader nord – langs
grensen mellom Nord-Trøndelag
og Nordland fylke.
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Internasjonalt krisesamarbeid
Norge samarbeider med flere internasjonale organisasjoner for å avverge og
begrense skadevirkninger av sivile kriser.
Sivil beredskap
EU: Norge deltar i det sivile beredskapsarbeidet i EU gjennom Handlings
programmet for sivil beredskap, Samordningsmekanismen for sivil krise
håndtering og Handlingsprogrammet mot Kystforurensning.
NATO: Justisdepartementet leder Norges arbeid i NATOs høyere komité for
sivil Beredskap og krisehåndtering. Arbeidet er særlig knyttet til beskyt
telse av befolkningen mot masseødeleggelsesmidler, sikring av kritisk infra
strukturer og siviltmilitært samarbeid i forbindelse med internasjonale
operasjoner.
FN; Sivilforsvaret og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap har,
i samarbeid med Utenriksdepartementet, stående beredskap for humanitær
innsats i regi av FN. Dette dreier seg om administrativ og forsyningsmessig
støtte til ulike hjelpeorganisasjoner, IKT-spesialister til FN-team ved ka
tastrofevurderinger og materiellmessig støtte.
Storulykker: For å avverge og begrense skadevirkningen av storulykker i
virksomheter med farlige kjemikalier har Norge implementert EUs storulyk
kedirektiv. Norge, representert ved DSB, deltar i EU-kommisjonens perma
nente samarbeidsgruppe for storulykkedirektivet.
Fyrverkeri: Norge, representert ved DSB, deltar i EUs arbeid med å har
monisere regelverket for markedsføring og bruk av pyrotekniske artikler
(inkludert fyrverkeri).
Transport av farlig gods
FNs rekommandasjon for transport av farlig gods danner grunnet for Den
europeiske avtale om transport av farlig gods på vei (ADR) og Det interna
sjonale reglementet for transport av farlig gods på jernbane (RID). Gjennom
flere EU-direktiver er alle medlemslandene innen EØS-området pålagt å
legge ADR og RID til grunn for nasjonal transport. Norge ivaretar arbeidet
gjennom et betydelig internasjonalt engasjement på direktoratsnivå.
Produktsikkerhet: Norge er representert i en EU-oppnevnt komité med
Justisdepartementet og DSB som tar for seg alminnelig produktsikkerhet og
oppfølging av farlige produkter i EØS-markedet. Norge deltar også i EUs
arbeid med å revidere regelverkene.
Redning: Det internasjonale redningsarbeidet er grenseoverskridende.
Norge er part i en rekke internasjonale overenskomster og bi- og multilate
rale avtaler på redningstjenesteområdet. Justisdepartementet har ansvaret
for det internasjonale samarbeid som gjelder fly- og sjøredning. Arbeidet
foregår i nært samarbeid med Hovedredningssentralen.
Barentssamarbeidet: Barentssamarbeidet er et samarbeid om viktige
spørsmål som berører Barentsregionen. Forumet for samarbeidet er Det
europeisk-arktiske Barentsrådet. Møtene foregår på utenriksministernivå.
Medlemmer er Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og Euro
pakommisjonen.
FNs sjøfartsorganisasjon (IMO): IMO (International Maritime Organi
zation) arbeider bl.a. med å utarbeide internasjonalt regelverk om sikkerhet,
miljøkrav til sjøs, sjørettslig erstatningsansvar m.m. Justisdepartementet
deltar i IMOs juridiske komité.
Se også www.regjeringen.no , www.justisdepartementet.no og www.dsb.no
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NYTT fra KFB
Vellykket kurs i «Psykisk førstehjelp»

KFB Sande på Høstmarkedet
Tradisjonen tro har KFB Sande deltatt
med egen stand på det årlige Høstmarkedet. Det meldes om godt besøk og
stor interesse for informasjonen om
egenberedskap som ble gitt i form av en
huskeliste. KFB Sande delte også ut
Trygge Samfunn, noe som førte til flere
nye abonnenter. Sande Avis brakte forøvrig et stort oppslag om begivenheten
der KFB ble godt synliggjort.
Evakueringsøvelse på Kongsberg
KFB Kongsberg deltok med ni representanter under en stor evakueringsøvelse.
KFB representantene fikk oppgaver
rundt vakthold og forpleining. Ikke mindre enn 250 skolebarn ble evakuert og
skulle registreres, noe som ble unnagjort på 17 minutter. Øvelsen ble karakterisert som svært vellykket og beredskapssjefen i Kongsberg fikk med seg
mange erfaringer og gode tips.

KFB sentralt og KFB Buskerud arrangerte kurs i «Psykisk førstehjelp» på
General Hotell på Helgelandsmoen ved Hønefoss 9. og 10. oktober.
Kurset omfattet bl.a. begrepsforklaringer, gjennomgang av ulike typer trau
mer, stress og krisereaksjoner, hvordan en kan gi et medmenneske psykisk
førstehjelp, oppfølging etter en krise samt sorg og sorgreaksjoner.
Kurset samlet 20 deltakere fra Buskerud fylke og var et forsøksprosjekt i og
med at det ble arrangert over to dager. I utgangspunktet er kurset ment som
en studiesirkel over fire, fem kvelder.
Forelesere var onkologisk sykepleier Wenche Pedersen, Sykehuset i Buskerud
HF og instituttprest Rune Stray, Institutt for sjelsorg ved Modum Bad. Det
var også lagt opp til gruppearbeid.
Evalueringen viste at kurset ble vellykket.

Beredskapssvikt på Rygge
Øvelse Rygge ble avholdt 8. oktober med åtte KFB representanter som mar
kører. Det hele forgikk på Rygge Lufthavn der et fly som under avgang fikk
motorproblemer og havnet i Vannsjø. En person omkom. KFBs representan
ter skulle spille pårørende.
Leder for KFB Østfold, Inger Rognehaug, forteller at det ble avslørt en rekke
feil og mangler ved beredskapen.
– Vi ble tatt inn på et rom med utsikt mot flystripen som var preget av
redningsarbeidet. Ingen informasjon ble gitt og vi fikk heller ikke vite noe.
Først etter fire timer ble de pårørende fraktet til Råde skole et godt stykke
unna. Der skulle det være et pårørendesenter. De eneste vi hadde kontakt
med i de fire timene var noen Securitasvakter, men de hadde ingen informa
sjon å komme med. Nei, dette var slett, sier Inger Rognehaug.
Det hører med til historien at de ansvarlige la seg helt flate under evalueringen.

«Roll Ups» –
nytt hjelpemiddel
KFBs sekretariat har fått laget en
ny mobil utstilling til bruk ved
ulike typer arrangementer. Den
består av to såkalte «Roll Ups»,
to utstillingsmontre som kan
monteres i løpet av ett minutt.
De tas ut av futteralet, dras opp
og festes til en stang – og vips så
har vi en presentasjon av KFB.
«Roll Ups» veier nesten ingen
ting og kan lett tas med i bilen
eller på tog og fly. Det er laget to
like sett. Systemet er midt i blin
ken for fylkes- og kommunefora
som skal arrangere kurs og an
dre typer arrangementer.
Det er bare å kontakte sekreta
riatet i Oslo.

Hilde Kristin Stensen fra Lotteforbundet og Hanne Garder, KFB, viser de nye «Roll Upsene».
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profilen
– I debatten rundt omstillingen i Forsvaret må
vi bli flinkere til å fokusere på hvorfor det må
skje forandringer, mener forsyningssoffiser
Nina Tangen Sollien i Kystjegerkommandoen
i Harstad. Selv valgte hun Forsvaret som
arbeidsplass fordi hun ønsket utfordringer.
– Jeg angrer ikke et øyeblikk, sier hun..
av jan erik thoresen

– sterkere fokus
på det vi vil oppnå

Y

rkesvalg kan gi mange kvaler.
Det er ikke enkelt å bestem
me sin egen fremtid. Heller
ikke for Nina Tangen Sollien. Etter
avsluttet videregående gikk tankene
både til Idrettshøgskolen og Han
delshøgskolen. Hun var aktiv hånd
ballspiller og likte den fysiske tre
ningen, men samtidig kunne hun
tenke seg pratiske utfordringer. I det
hele tatt en aktiv hverdag.
– Jeg valgte logistikklinjen på Be
falsskolen i Sjøforsvaret, Der kunne
jeg kombinere begge mine ønsker,
både fysisk aktivitet og forvaltning. I
vår tropp var det mange jenter og vi
ble en godt sammensveiset gjeng. Å
komme inn i en militær struktur var
en brå overgang fra det jeg var vant
til. Utfordringene var mange og jeg sa
til meg selv at jeg måtte ta en dag av
gangen. Før befalsskolen sluttet hun
med håndballen, men begynte å for
berede seg til befalsskolen med lø
ping i terreng og turer med sekk. God
kondisjon gir overskudd til å takle
faglige utfordringer. Det har jeg hatt
god nytte av hele min tid i Forsvaret,
forteller Nina Tangen Sollien.
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Etter endt skolegang virket hun
som logistikkbefal på MTB Komman
doen ett års tid før det ble tre år på
Sjøkrigsskolen.
– Tiden på Sjøkrigsskolen var
både spennende og lærerik der jeg
virkelig fikk prøve meg både fysisk

tørene ved avdelingen. Det dukker
stadig opp nye utfordringer og mu
ligheter. Nei, jeg har aldri angret på
at jeg valgte en militær karriere,
understreker Nina Tangen Sollien.
Ukentlig pendler hun fra Bergen
hvor hun bor, til Harstad. Hun er i

«Tiden på Sjøkrigsskolen var både spennende
og lærerik. Her fikk en brukt hele mennesket»
og mentalt. Her fikk en brukt hele
mennesket, for å si det slik.

Forsyningsoffiser i
Harstad
Etter avsluttet Sjøkrigsskole begynte
Tangen Sollien som forsyningsoffiser
i Kystjegerkommandoen i Harstad
der hun nå har sin tjeneste.
– Vi er en støttetropp som har et
viktig operativt fokus; en fin kombi
nasjon av fag og fysisk aktivitet. Og
ikke minst viktig er det at jeg får se
direkte resultater av det jeg arbeider
med. Vi jobber tett opp mot opera

ferd med å gå ut i mammapermisjon,
men vil tilbake til det gode og profe
sjonelle miljøet i Marinens Jegervå
pen.
– Arbeidet har lært meg hvor viktig
det er å ha fokus på helheten i driften
av avdelingen og det å kunne orien
tere seg horisontalt i forhold til å få
faglig tyngde på flere områder. Skal
en oppnå gode resultater må en ikke
være for låst, men være åpen og tørre
å satse. Det er store muligheter for en
kvinne å komme opp og frem i For
svaret. Det ser vi stadig gode eksem
pler på, sier forsyningsoffiseren.
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Fokus på fremtiden
Nina Tangen Sollien er opptatt av at
landet skal ha et effektivt og tids
messig forsvar.
– I debatten om Forsvarets om
stilling synes jeg det fokuseres for
lite på bakgrunnen for at det er nød
vendig med endringer. At det blir så
mye støy når store enheter legges
ned og personell må flytte, er forstå
elig. Men samtidig må vi løfte blik
ket mot situasjonen rundt oss. For
svaret må til enhver tid tilpasse seg
den politiske og økonomiske virke
lighet. Det skjer store strukturelle
omstilinger også på andre samfunns
arenaer. Bedrifter legges ned og flyt
tes sågar ut av landet, for å nevne
noe. Internasjonale forhold og ny
teknologi tilsier at en ikke kan ha
Forsvaret som en nærmest uforan
derlig institusjon. Selv mener jeg at
det er mulig å effektivisere driften
av Forsvaret uten de store budsjett
messige påplussinger. Da tenker jeg
ikke på personellet, men i forhold til
en mer helhetlig og sunn kompetan
sestyring. Fra mitt ståsted, logistik
ken, ser jeg at innføring av nye sys
temer kan gi en gevinst. Ofte rettes
altfor mye energi mot tilpassing av
rutiner og sertifisering for sertifise
ringens skyld fremfor operativitet.
Enkle informasjonskanaler direkte
til utøvende ledd vil kunne frigi
mange arbeidstimer, mener en en
gasjert Nina Tangen Sollien.

Nina Tangen Sollien liker utfordringer. Foto: Nettverk for kvinnelig befal

Internasjonale operasjoner:

Kvinners innsats avgjørende
Helt siden 1947 har Norge deltatt i
FNs fredsbevarende virksomhet over
store deler av verden. Engasjementet
blir stadig viktigere.
Samlet sett har over 60.000 nord
menn deltatt på Balkan, i Palestina,
Kashmir, Korea, Gaza, Kongo,
Guatemala,Libanon, Angola, El Sal
vador, Somalia, det tidligere Jugosla
via, Tsjad og Afghanistan. Fra 1951 til

1953 tjenestegjorde norske kvinne
lige sykepleiere ved det norske felt
sykehuset i Korea, men det var først
ved den norske FN-styrken i Libanon
1978–1998 at kvinner kom med i
alle funksjoner – som soldat, befal,
leger og sykepleiere. Gjennom åre
nes løp har flere norske kvinner fått
sjefsroller i ulike FN-avdelinger.
Først ute var daværende major Brit

Brestrup, som i 1990 ble sjef for sa
nitetsavdelingen på grensen mellom
Irak og Kuwait.
Deretter fulgte daværende oberst
løytnant Kristin Lund i 1998 og ma
jor Ingrid Gjerde, som ble sjef for et
kompani i Bosnia samme år.
Senere har det bare fortsatt og
fortsatt.
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Foto: iStock

NYTT fra medlemsorganisasjonene
Redningsselskapet skuffet over
Statsbudsjettet
Redningsselskapet fikk bare 1 million
kroner mer over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett for 2010. Tilskuddet til
driften av redningsskøytene ble dermed
42 millioner kroner, fortsatt 18 millioner
kroner mindre enn i 2005. Det er midler
bevilget over Kirke- og kulturdepartementet som skal kompensere bortfall av
inntekter fra den tidligere spilleautomatvirksomheten.
Dette er Redningsselskapet uenig i.
– Kompensasjonen var aldri ment å
skulle spare utgiftene til sjøredning som
Staten er ansvarlig for. 42 millioner kroner er fremdeles å regne som en reduksjon av statstilskuddet, sier kommunikasjonssjef Ernest Larsen.

Nasjonalt hjerte- og karregister

Kompensasjonsavtalen er klar
Personellforbundet har inngått «Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe og
risikokompensasjon for Forsvaret». Hensikten med avtalen er å forenkle og likestille personell under ellers like vilkår.
Blant de nyheter som fremheves på Personellforbundets hjemmeside er at grenaderer og matroser får styrket sine rettigheter ved at antall reiser for de med
egen bolig økes. Videre at all offentlig
kommunikasjon likestilles slik at de som
pendler uten å bruke fly får de samme
rettighetsreiser når de anvender tog og
buss.

Nasjonalforeningen for folkehelsen oppfordrer Helse- og omsorgsdeparte
mentet til at det legges frem et lovforslag om et hjerte- og karregister med
hjemmel i helseregistreringslovens § 8.
Nasjonalforeningen mener behovet er stort og at et slikt register vil gi oss
kunnskaper om effekter av, og kvaliteten på, behandling, slik at vi kan sikre oss
at norske pasienter får god behandling uavhengig av alder, kjønn og bosted.
Nasjonalforeningen foreslår at norsk hjerte- og karregister bør etableres med
utgangspunkt i data som allerede foreligger i NRP og Dødsårsaksregisteret.
Videre mener Nasjonalforeningen at registeret må etableres med fast stab
for å kunne utnytte, tilrettelegge og analysere dataene på en faglig forsvarlig
måte.

Flott innsats
Grunnkurs A-lotter ble nylig arrangert på
Dombås. Målgruppen var lotter som
skal inn i OPL/K i Heimevernet, men
som ikke har førstegangstjeneste som
bakgrunn. Kursdeltakerne gjorde seg
positivt bemerket med flott innsats og
god skyting. Etter kun fire økters kjennskap til AG-3 klarte samtlige 13 kurselever skyttermerket i bronse. Halvparten
oppnådde sågar kravene til sølvmerket.

Advarer mot genmodifisert mat
Til manges overraskelse har Direktoratet for naturforvaltning anbefalt import
av to genmanipulerte maistyper. Dette imøtegås kraftig av Norges Bygde
kvinnelag. Hele 28 organisasjoner går sammen om å protestere.
– De aktuelle maislinjene er genmodifisert til å tåle sprøytemidler som i dag
ikke er tillatt i Norge. Om regjeringen sier ja er det et slag mot god, ren og
trygg mat. Usikkerheten rundt helseaspektet bekymrer oss. På vegne av nor
ske forbrukere ber vi myndighetene om å bevare landbruket fritt for gen
modifiserte organismer, sier leder i Bygdekvinnelaget, Kathrine Kleveland i
en kommentar.

Norges Kvinne- og Familieforbund har inngått samarbeid med Codan For
sikring. Avtalen, som trer i kraft ved nyttårsskiftet, vil gi forbundets medlem
mer en spennende og økonomisk attraktiv fordel. Codan vil kunne se nær
mere på det enkelte medlems nåværende forsikringsordning og komme med
et nytt tilbud. Selskapet er internettbasert, noe som innebærer at poliser og
vilkår sendes til kundene over nettet. Dette medfører reduserte kostnader
og lavere premier. For forbundet er det viktig å presisere at jo flere medlem
mer som benytter seg av avtalen jo bedre avtaler kan fremforhandles for den
enkelte. Det dreier seg om en økonomisk gevinst, sier leder Toril S. Gravdal.
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Foto: K&F

Attraktiv medlemsfordel
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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

nasjonalforeningen
for folkehelsen (Nff)

Nestleder
Reidun Sørlie
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

org. SekR. / daglig Leder
Hanne Guro Garder
hanne.garder@kfb.no

Solvår Sæterbø Skogen (NBK)
nesset2@online.no
Målfrid Kvarteig (Nff)
birger.kvarteig@roros.net
Anne Hatlevik (NFK)
annehatl@haugnett.no
Eva Arntzen (NLF)
morarntzen@yahoo.no

KONTOR-/
PROSJEKTMEDARBEIDER

Synnøve Lohne-Knudsen (NEGOTIA)
slk@negotia.no

Monica H. Andresen
monica.andresen@kfb.no

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

redaktør
Jan Erik Thoresen
redaksjon@kfb.no

Patricia Flakstad (NvKB)
patflak@online.no
Inger Løwen (Pefo)
inger.løwen@pefo.no

fylkesLedere
Aust-Agder
Margit Eikenes
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
kirkeverge@
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
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 Rolstad
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

Kongsvinger Festning er blitt en del av
Forsvarets avdeling for kultur og tradisjoner (FAKT). Samtidig er den nå en av
åtte norske hedersfestninger. Major
Grethe Barbro Øverby er offisielt innsatt
som som kommandant.
Hedersfestningene spiller en viktig rolle som historiebærere i det norske samfunnet fordi festningene i stor grad er
historien om Norge etter siste storhetstid. Forsvarets hedersfestninger har i
mer enn 700 år vært sentrale i forsvaret
av Norge.

Fra feltvogn
til kamel

Foto: Forsvarets mediesenter

HELt til slutt

Ny hedersfestning

Større tap ved sykdom enn ved
stridshandlinger
Soldater i utenlandstjeneste har rundt 50 prosent sjanse
for å bli syke av smittsomme sykdommer, viser en
rapport fra Forsvarets forskningssenter (FFI).
Helt opp til 1900-tallet har tap som følge
av sykdom vært større enn tap som følge av stridshandlinger. Også senere har
det vært flere eksempler på epidemier
i militærleire. I 1989 – 90 ble over 2.500
fredsbevarende soldater syke av luftveisinfeksjoner i Namibia. Et annet eksempel er fra Bosnia – Herzegovina i
1996 – 97 da over 1.100 soldater ble syke
av en tarminfeksjon. Også norske soldater har blitt rammet av smittsomme
sykdommer i utenlandsoppdrag. Senest
i 2005 ble over 100 soldater i Afghanistan syke som følge av dysenteri. Studier
viser at soldater i utlandet har rundt 50
prosent sjanse for å bli syke av smitt-
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somme sykdommer mens de er ute i internasjonale operasjoner, og om en tar
med risiko for kampstressituasjoner blir
risikoen nærmere 70 prosent. Relativt
sett er det størst risiko for sykdom i Afrika og Asia og minst sjanse for å bli syk
i Europa og Nord- Amerika.
Ved å iverksette preventive tiltak som
vaksinering, fokus på hygiene, sanitærforhold og aktiv innsats for å unngå
sandfluer og malariamygg, kan sykdomsfrafall reduseres en god del, heter
det i FFIs rapport. Instituttet peker på at
risikoen for fravær grunnet sykdom kan
reduseres med 44 prosent dersom en
har med tilstrekkelig sanitetsressurser.

På det norske feltsykehuset i Tsjad har
et tjuetalls personer byttet ut Forsvarets
feltvogn med kameler, men bare for en
dag.
En tur på kamelryggen ble en spennende opplevelse. Før start opplyste en av
de innfødte kamelførerne at en dromedar kostet om lag 500.000 CEFA, som er
i underkant av 7.000 norske kroner. Den
kan drikke vel 40 liter vann og gå i dagevis uten påfyll. Billig drivstoff, men
fort gikk det ikke, skal vi tro de norske
kamelrytternes dom.

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

www.kfb.no
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