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Den mirakuløse
frivillighet
leder Anne-lise Johnsen
Alle vi som er med i frivillig arbeid i
forskjellige organisasjoner ser at det
er helt nødvendig og at det er en flott
ting for alle som nyter godt av det. Ofte
ser vi vår egen virksomhet som den
flotteste også, det er kanskje naturlig.
Forandringene i levesett og samfunn
forøvrig gjør oss bekymret for frivilligheten, med minkende medlemstall
følger det tvil om den fortsatte virksomhet. Vi overleve sikkert uten
mange av våre uunnværlige organisasjoner.
Men når du nå får lese dette nummer
av Trygge Samfunn så ser vi alle, at
redningstjeneste er mye, mye mer enn
bare det som det offentlige gir oss som
redskaper til å berge liv og lemmer og
lokalsamfunn.
Tenk at vi er avhengig av frivillige både
i lufta, på fjellet, på sjøen, inne i fjellet
og på landjorda for øvrig. Da blir frivillighet enda større og viktigere enn jeg
tør å tenke på. Dette overlever vi faktisk ikke uten ! Et mirakel fra aksjon

til aksjon. Det være seg redning i grotter, fra fjellvegger, eller på sjøen. Kapasiteten innehas av mennesker som
bruker av sin fritid med sin kunnskap
for å redde deg når du trenger det som
mest. Jeg tror det gjør noe godt med
samfunnet vårt når det er slik. Det
bidrar til å holde oss sammen som
medmennesker, når vi alle er avhengige av hverandre i større og mindre
grad. At en totalt offentlig redningstjeneste er uoppnåelig er en ting, men
det er muligens ikke det vi skal ønske
oss heller. Vi har en nærhet til redningsmannen, til for eksempel naboen
som var grottespesialist, som gjør at vi
kjenner takknemlighet og glede i langt
større grad enn om dette var en selvfølgelighet levert av en offentlig instans. Hvilket faktisk er en umulighet
rent økonomisk
Redningstjenesten er et mirakel av offentlig og frivillig kapasitet satt i system.

Politisk tennis
redaktør jan erik thoresen
Det er forstemmende å høre at Røde
Kors Hjelpekors nektes å øve med snøscooter i terrenget vinterstid. Vi er
enige i at det ikke skal være tillatt med
uvettig scooterkjøring i privat regi for
fornøyelsens skyld, men det får være
måte på rigid regeltolking. Riktignok er
Røde Kors Hjelpekorps ingen offentlig
innstans, men «bare» en frivillig hjelpeorganisasjon som står gratis til samfunnets disposisjon 24 timer i døgnet
året rundt. Det kan nærmest synes som
om det å redde menneskeliv ikke står
særlig høyt på prioriteringslisten for
byråkratene i de angjeldende departementer. En trenger ikke være rakettforsker for å forstå at det er tvingende
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nødvendig å øve – og spesielt i de områder myndighetene selv oppfordrer
folk til å besøke.
Det må være noe fundamentalt feil når
et spørsmål om livsnødvendig øvelseskjøring utvikler seg til en politisk
tenniskamp der justis- og miljøvernministrene svinge racketter i en slagveksling frem og tilbake over nettet mens
Hjelpekorpsets personell sitter igjen på
tribunen. Når mørket faller på går de
kanskje hjem, trette og motløse. Men
byråkratene holder ut. Det skal de ha.
Nei, noen må snakke sammen.
Og det bør skje fort.
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aktuell:
Ordfører Ann Sire Fjerdingstad
Øvre Eiker kommune

– Gode beredskaps
planer må ikke bli en
sovepute
– Samfunnet utvikles og endres hele tiden. Derfor må også kommunenes beredskapsplaner oppjusteres jevnlig. Det er nødvendig å holde trykket oppe og
hele tiden ta høyde for det som skjer rundt oss, sier ordfører Ann Sire Fjerdingstad i Øvre Eiker kommune.
av jan erik thoresen

L

andets kommuner er i varierende grad opptatt av sikkerhet. Selv om de er pålagt å
gjennomføre ROS-analyser og drive
øvelser er det ofte andre gjøremål
som prioriteres. Det samme gjelder
organisering og drift av kriseteam,
som skal sikre folk medmenneskelig

av bilen døde på stedet. Det var et
sjokkerende og forferdelig syn. Vi
tok ungdommene langt bort fra
ulykkesstedet og ventet til en ny
buss kom for å kjøre oss hjem.
Brannvesen, politi og ambulanse
kom raskt på pletten og opptrådte
meget profesjonelt. På veien hjem

«En kommunal beredskap kan selvsagt
ikke løse alt, men det skal alltid være et tilbud
til dem som trenger det»
og profesjonell hjelp i vanskelige
situasjoner. I Øvre Eiker kommune
har dette høy prioritet. Ordfører Ann
Sire Fjerdingstad har selv opplevd en
ulykke på nært hold og vet hvor viktig det er at en krise kan håndteres
profesjonelt.
– Det var på en busstur i Sverige i
1999 med 30 ungdommer i alderen
13–25 år om bord. Vi hadde vært på
turnstevne. Brått og uventet braste
en bil rett inn i bussen vi satt i. Vi
kom oss helskinnet ut, men føreren

var selvsagt denne hendelsen det
store samtaleemnet. Da vi kom frem
sto kommunens helsesøster og tok i
mot oss. Hun var blitt varslet av de
svenske redningsmannskapene. Hun
tilbød hjelp til de som ønsket å
snakke om det som hadde skjedd.
Dagen etter møtte mange frem til
tenning av lys og samtale. Der og da
så jeg betydningen av at krisehåndtering fungerer i praksis, forteller
Ann Sire Fjerdingstad.

Enkel og leseverdig plan
I 2007 ble det utarbeidet et eget
dokument som beskrev etablering,
organisering og drift av Kriseteamet
i Øvre Eiker kommune. I dokumentet
er det presisert at teamet skal stå for
en akutt tjeneste som skal avvikles
så snart kommunens helsetjeneste
er koblet inn og kan overta behandling og omsorg.
– Da jeg overtok ordførervervet så
jeg til min tilfredshet at min forgjenger hadde vært like opptatt av dette
som meg selv. Planen var enkel og
leseverdig og strakte seg frem til
2010, altså i år. Vi står nå overfor en
snarlig rullering av kommuneplanen.
For øvrig har Kriseteamet vært gjenstand for en årlig evaluering som har
vært fremlagt for seksjonsleder i
Helse- og sosial. Det har gitt oss statistikk over antall utrykninger, årsaker og tilbakemeldinger fra dem som
har fått hjelp, sier Fjerdingstad.

Et tøffere samfunn
– Store krav til mestring av hverdagens ulike utfordringer har gitt oss et
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aktuell
tøffere samfunn. Frykten for ikke å
strekke til er fremtredende hos stadig
flere. Det øker behovet for at noen er
tilstede og at en kan bli sett av noen
som bryr seg. En kommunal beredskap kan selvsagt ikke løse alt dette
alene, men det skal alltid være et
tilbud til dem som trenger det. Mange lider i det skjulte. For en tid tilbake kom det en flyktningsfamilie til

«Store krav til mestring av hverdagens
ulike utfordringer har
gitt oss et tøffere
samfunn»
Øvre Eiker. De bodde på skjult adresse. Så skjedde det et selvmord i familien. Kriseteamet rykket ut. Det viste
seg at familien hadde et stort hjelpebehov, blant annet innen psykiatri.
Hjelpekostnadene ble store og førte
til en budsjettsprekk, men det var
tverrpolitisk enighet om at det var
helt på sin plass. Når mennesker er i
nød, kan en ikke telle penger, var
omkvedet. I dag går det bra med familien, som har funnet seg vel til
rette, forteller Øvre Eiker ordføreren.

nytt

Formaliserer samarbeid om
kystsikkerheten
Med ny avtale mellom Forsvarets operative hovedkvarter
(FOH) og Kystverket, er et viktig samarbeid for sikkerheten langs kysten videreført og formalisert.
Avtalen ble undertegnet av kystdirektør Kirsti Slotsvik og sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, Bernt Brovold. I dag er det et tyvetalls
avtaler som regulerer det omfattende samarbeidet mellom Kystverket
og Forsvaret.
– Vi skal nå starte et arbeid for å forenkle dette avtaleverket og kvalitetssikre det slik at det både blir enkelt å finne fram i og at vi har en
forsikring om at avtalen ligger fast, sier Brovold i en kommentar.
Kystverket og FOH er strategiske samarbeidspartnere når det gjelder
maritim sikkerhet. Forsvarets fartøyer seiler langs kysten som en ekstra
ressurs for Kystverket. Det er også et tett samarbeid hva angår overvåking
og sitasjonsforståelse.
– Hvis vi skal ha en koordinert håndtering av de hendelser og ulykker
som kan skje langs kysten og i havområdene, er det utrolig viktig å ha
løpende kontakt med hverandre, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik.
På møtet der samarbeidsavtalen ble undertegnet ble ikke minst kommunikasjon og samarbeid i arktiske strøk viet stor oppmerksomhet.
Utnyttelse av satellitter, både for kommunikasjon og overvåking, er i
rivende utvikling – og her skal begge etater sitte i førersetet.

Ingen sovepute
Geografisk sett er Øvre Eiker kommune forskånet fra å måtte oppleve
store naturutløste hendelser, selv
om elva Eikeren gikk over sine bredder for noen tid siden og en campingplass måtte evakueres. Og her,
som alle andre steder i landet, opplever en strømbrudd.
– Nei, geografisk sett har vi heldigvis ikke de helt store utfordringen, men det betyr på ingen måte at
vi lar sikkerheten bli en sovepute.
Kommunens innbyggere kan være
trygge på at vi øver jevnlig og er godt
forberedt om noe skulle skje, sier
ordfører Ann Sire Fjerdingstad.
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Kystdirektør Kirsti Slotsvik og Bernt Brovold. (Foto: Forsvarets mediesenter)

Vil ha åpen diskusjon
Lederen for Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Ine Eriksen Søreide,
ønsker mer penger, større åpenhet og ærlig diskusjon rundt Forsvaret.
I et foredrag i Oslo militære samfunn uttrykte hun bekymring for konsekvensene av for lite driftsmidler og den store belastning spesielle
kompetansemiljøer er utsatt for. Hun etterlyste også en forklaring fra
politikere på hvorfor militær maktbruk og norsk militær deltakelse i
utenlandsoperasjoner er nødvendig samt hvilke konsekvenser som må
påregnes.
– Å ta del i en konflikt er en sak for hele det norske samfunnet. Vi må
ta innover oss at det finnes kvinner og menn som er villige til å ofre livet
for et oppdrag vi som samfunn har gitt dem, sa Ine Eriksen Søreide.

nytt
Tankevekkende
informasjon

• Vær bevist på hvordan du bruker
minnepinner
• Slett informasjon du ikke trenger,
men vær klar over at informasjonen
kan gjenskapes
• Ikke bruk samme minnepinne privat
og på jobb
• Ikke bruk minnepinner du får i gave
på firmaets datanettverk
• Ikke undersøk innholdet på minnepinner du finner. Gi dem til firmaets
sikkerhetsansvarlige.
• Skru av autoplay – og autorunfunksjonene i Windows for å unngå
at programvaren starter automatisk
når en minnepinne settes inn.
• Hvis du mister en minnepinne: Meld
fra til firmaets sikkerhetsansvarlige.
• For sikker destruksjon: Lever minnepinnen til firmaets sikkerhetsansvarlige.

Sivilforsvaret forsterker helsetjenesten
Helsedirektoratet og Direktoratet for
Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)
har inngått en avtale som beskriver
Sivilforsvarets rolle som forsterkningsressurs til helsetjenestens beredskap.
Avtalen forplikter Sivilforsvaret til å
konsultere Helsedirektoratet før det
fattes vedtak innen områder som kan ha
konsekvenser for Sivilforsvarets evne til
å fungere som forsterkningsressurs for
helsetjenesten. Helsedirektoratet vil
støtte med beredskapsfaglig kompetanse
fra primær- og spesialisthelsetjenesten
ved anskaffelse av helseberedskapsmateriell til Sivilforsvaret for å bidra til at
Sivilforsvaret har egenkompetanse innen
førstehjelp og ved vesentlige endringer i
Sivilforsvarts styrkestruktur.

Foto: Forsvarets mediesenter

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har
utgitt en folder som omhandler sikrere
bruk av minnepinner både privat og i
jobbsammenheng. NSM forteller oss om
hvor utsatte vi er for at informasjon kan
komme på avveie. Minnepinner og andre
små lagringsenheter som minnekort i
kameraer, mobiltelefoner, i pod osv.
brukes til å flytte og lagre store mengder
data. Dette innebærer en sikkerhetsrisiko.
NSM gir følgende gode råd:

Trenger kvinner ute
Genderperspektivet vil gjøre Forsvarets utenlands
operasjoner mer effektive. Forsvarets høgskole (FHS)
fokuserer på kvinner som ofre i krig og konflikt.
– Krig rammer menn og kvinner
ulike. Det er viktig å kjenne religionen og kulturen man er i. I noen
tilfeller egner kvinnelige soldater
seg bedre enn mannlige, eksempelvis i situasjoner som har med tilnærming til kvinner å gjøre, mener
student ved Forsvaret stabsskole
(FSTS), major Elin Rørvik.
Hun spilte «gender advisor» under
Stabsskolens årlige øvelse, «Joint Effort», på Jørstadmoen ved Lillehammer. Den syv uker lange øvelsen lærte
studentene å planlegge og gjennomføre en NATO-operasjon. I år var det
andre gang en «gender advisor» var
med som rådgiver under øvelsen.

God læring
Under øvelsen spilte studentene
NATOs hovedkvarter i Lisboa under
en fingert humanitær krise med
geriljagrupper involvert.
– Det er viktig at genderperspektivet blir implementert i slike øvelser
fordi dette er noe studentene kan ta
med seg videre i reelle situasjoner,
påpeker major Rørvik.
Ved ransakelsen av kvinner eller
under husransakelser hvor det er
kvinner tilstede, er det en fordel å
bruke kvinnelige soldater. Dessuten

kan kvinner i felt lettere innhente
informasjon.

FNs medlemsland er
forpliktet
Som følge av FNs Sikkerhetsråds
resolusjon 1325 er alle medlemsland
forpliktet til å integrere genderperspektivet i sine utenlandsoperasjoner. Poenget med resolusjonen er å
fokusere på kvinner som offer i krig
og konflikt, men også som beslutningstakere når fred skal bygges,
blant annet ved å øke andelen kvinner i fredsskapende innsatser.
– Det er av stor betydning å vektlegge denne satsningen i utdanningsmiljøet, for det er nettopp her
refleksjoner og holdninger skapes,
sier sjef for FHS, kontreadmiral Louise Dedichen.
Samtidig poengterer kontreadmiralen at det er viktig å skille mellom
denne satsingen fra et spørsmål om
likestilling og rettigheter.
– Det dreier seg om en felles utfordring der begge kjønn må bidra.
Målet er at stillingen som «gender
advisor» i utenlandsoperasjoner skal
bli overflødig fordi dette blir en naturlig del av alles tankegang, sier
Louise Dedichen.
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Narkotika er uønsket i Forsvaret
Forsvaret intensiverer kampen mot narkotika. Brudd på lovgivningen innebærer
at en blir hjemsendt og ikke får avtjene førstegangstjenesten.
Daglig utføres det både anmeldte og
uanmeldte narkotikakontroller i
Forsvaret. Den største kontrollen er
imidlertid på innrykket til førstegangstjeneste. Altså før den vernepliktige får begynt sin tjeneste. Under årets første innrykk ble 128 av
3141 personer sendt hjem på grunn
av sivil straffeforfølging for brudd på
narkotikalovgivningen. Dette omfatter de som testet positivt på urinprøver, var i besittelse av narkotika eller
var ruset.
Lege Kjetil Høye ved Vernepliktsverket er bekymret over de høye
tallene, og ikke minst fordi det var
en økning i forhold til 2009.
– Det dreiser seg om kandidater
som er håndplukket av forsvaret. På
sesjon blir de informert om Forsvarets nulltoleranse og ikke tatt inn
dersom de nevner noe om brukeratferd. Derfor er dette skremmende
tall, mener Høye.

Egen kampanje
«Bry deg, si nei til narkotika» er Forsvarets satsingsområde innen rusforebyggende arbeid i inneværende
år. Kampanjen gjennomføres i samarbeid med Norsk Narkotikapolitiforening.
– Ansatte og vernepliktige militærpolitisoldater er blitt kurset og
fått inngående kunnskap på området. På mange måter skal de opprettholde moralen ute i de ulike garnisonene og avdelingene, forklarer
major Aslak Berg, som er foredragsholder for «Bry-deg kampanjen».

– I tillegg til å være en god rollemodell har Forsvarets militærpolitiavdeling gjort en viktig samfunnsjobb med å være tilgjengelig for og
bistå ungdommene i vanskelige
spørsmål rundt rus generelt og narkotika spesielt. Ungdom nå til dags
utsettes for fristelsen i ung alder og
vi ser klart at det er mye feilinformasjon ute og går. I stor grad klarer vi å
gi korrekt informasjon om narkotiske stoffer og de negative sidene
ved bruk. Og vi merket at vi blir høst,
sier major Aslak Berge.

Uønsket i Forsvaret

Foto: Forsvarets mediesenter

Tidligere var praksis slik at ungdom
som ble tatt med spor av narkotika i
kroppen eller innrømmet misbruk,
fikk en ny sjanse. Men nå stenger
Forsvaret døren.
– Dette er bortkastede ressurser
for oss og bortkastet tid for dem som
ikke ønsker militærtjeneste eller
ikke respekterer nulltoleransen, sier
Kjetil Høye.

Margot Wallström er FNs generalsekretærs fremste rådgiver innen seksualisert vold i konflikter. Nylig møtte
hun forsvarssjef Harald Sunde for å
drøfte hvordan Norge i enda sterkere grad kan implementere genderperspektivet i sine utenlandsoperasjoner.
FNS resolusjon 1325 setter søkelyset på kvinner som offer i krig og
konflikt. Både Wallström og forsvars
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sjef Sunde tror at økt antall kvinner
i Forsvaret vil gjøre implementeringen enklere.
– Uten kvinnelige soldater er det
vanskelig å nå den kvinnelige befolkningen, sa Sund og henviste til
Afghanistan.
– Når det er kvinner med ut på
patrulje er det lettere å bygge tilliten
hos den kvinnelige befolkingen, påpekte forsvarssjefen.

Foto: Forsvarets mediesenter

Forsvarssjefen møtte FN rådgiver

Forsvarsminister Grete Faremo å sesjon. (Foto: Forsvarets mediesenter)

Jentesesjon på fartøy
For første gang er det arrangert jentesesjon om
bord på et fartøy. Det ble en spennende prosess på
KNM Roald Amundsen.
– Formålet med å ha sesjonen om bord på et fartøy er å gjøre sesjonsprosessen mer spennende for jentene som deltar og forhåpentligvis få flere til å
stille opp, forteller kapteinløytnant Mette Marie Fauskanger.
Det var da også mange spente ansikter å se om bord på KNM Roald
Amundsen. Noen var nok usikre mens andre ønsket å komme i tjeneste så
fort som mulig. Tiltaket var ledd i en prøveordning. Forsvarsminister Grete
Faremo var tilstede og lyttet interessert til jentenes karriereplaner. Hun
benyttet anledningen til å understreke behovet for å øke kvinneandelen i
Forsvaret.
– Det er to grunner til at vi ønsker å øke kvinneandelen. Forsvaret ønsker
å knytte til seg den beste kompetansen fra begge kjønn, samtidig som vi
ønsker at kvinner skal få muligheten til å ta del i de fantastiske utdanningsmulighetene Forsvaret tilbyr, sa Grete Faremo.

Ønsker trygge produkter
Seminar for importører og produsenter skal øke kompetansen og gi firmaene bedre oversikt over de krav som stilles til
produktsikkerhet.
Nylig ble det arrangert et seminar for importører og produsenter av typiske
forbrukerprodukter som bl.a. kosmetikk, leketøy, sports- og fritidsutstyr,
personlig verneutstyr, byggevarer, elektriske produkter og verktøy. Seminaret var et samarbeid mellom tilsynsmyndighetene for forbrukerprodukter.
Det ble orientert om de krav som stilles til risikovurdering av produkter,
CE-merking, krav til relevant dokumentasjon og testrapporter og meldeplikt
for farlige produkter.
Målgruppen var først og fremst virksomheter som omsetter et bredt utvalg av produkter som må forholde seg til regelverk fra flere tilsynsmyndigheter.

Foto: Odd Skarbomyr, DSB

nytt

God kommunikasjon
med befolkningen
I nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) understrekes det at
god kommunikasjon med befolkningen
er en forutsetning for å lykkes i krisehåndteringen.
I en kommentar til rapporten mener
seniorrådgiver Ingunn Moholt i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) at en nasjonal kriseportal kan
bidra til en samordning av myndighetsinformasjon. Varsling av befolkningen i
forbindelse med uønskede hendelser
vurderes som en del av krisekommunikasjonen. Det er blant annet utfordringer
knyttet til plassering av det nasjonale
tyfonvarslingssystemet og befolkningens
manglende kjennskap til signalene.
– Det er grunn til å tro at varslings
systemet ikke i tilstrekkelig grad samsvarer med et oppdatert risikobilde, særlig
med hensyn til hvilke krisesituasjoner
som skal varsles. Samtidig har tyfons
varslingssystemet flere egenskaper som
gjør at det også i tiden fremover vil spille
en viktig rolle. Det er imidlertid grunn til å
vurdere om innholdet i varslingen bør
endres. I rapporten anbefales at det kun
bør være signal. Det vil nå bli foretatt en
gjennomgang av rolle- og ansvarsfordelingen på dette området, samt en grundig
vurdering av ulike tekniske løsninger for
befolkningsvarsling, som for eksempel
telefonvarsling, opplyser Ingunn Moholt.
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tema:

redningstjenesten
En robust og lokal redingstjeneste er en forutsetning for god beredskap i Norge.
Store avstander, geografiske utfordringer og, til tider, krevende værforhold
nødvendiggjør en tjeneste som har tilpasset seg både med hensyn til tradisjon,
befolkningsmønster og behov gjennom en solid organisering.
Redningstjenesten består av offentlige etater, private ressurser og det frivillige.
(1961–62). Begrepet «redningstjeneste» omfatter akutt innsats for å redde
mennesker fra død og skade.

Foto: Forsvarets mediesenter

Den grunnleggende ide bygger på samvirkeprinsippet. (Stortingsmelding m.86

tema: redningstjenesten

– redningstjenesten er
en funksjon …
… og ikke en organisasjon, påpeker avdelingsdirektør Ole Hafnor i Justis- og
politidepartementet. Han er klar på at alle, både offentlige etater og frivillige
hjelpeorganisasjoner, må trekke i samme retning.

av Jan Erik Thoresen

Den norske redningstjenesten baserer seg på at alle ressurser, det være
seg statlige, fylkeskommunale, kommunale, private og frivillige, som er
egnet for akuttinnsats for å redde liv,
skal kunne mobiliseres for innsats
når behovet oppstår. Det er Justisdepartementet som er ansvarlig for
den overordnede koordineringen
med samvirkeprinsippet som selve
bærebjelken.
– Alle offentlige etater med ressurser egnet for søk og redning plikter å delta i redningstjenesten. Hver
enkelt etat dekker sine egne utgifter
til personell, materiell, planlegging
og øvelser i tillegg til at de stiller
aktuelle rådgivningstjenester til
disposisjon overfor hovedredningssentraler og de lokale redningssentraler, opplyser avdelingsdirektør
Ole Hafnor. Han sier videre at norsk
redningstjeneste er unik, sett i et
internasjonalt perspektiv.
– Mange land uttrykker sin begeistring for måten vi har organisert
oss på. I stedet for å overlate redningstjenesten til en institusjon ble
den gjort til en funksjon. Dette skriver seg helt tilbake fra 1960-tallet. I
1970 fikk Norge opprettet to hovedredningssentraler i Bodø og Stavanger og lokale redningssentraler ved
landets daværende 53 politikamre.
Samtidig ble det etablert en moderne og profesjonell redningshelikoptertjeneste langs kysten, opplyser Hafnor.

Foto: Forsvarets mediesenter

Geografien avgjørende
Norsk natur er sterkt varierende
med en til dels dramatisk topografi.
Værforholdene kan bære barske med

sterk vind, store nedbørsmenger, snø
og is.
– De geografiske forhold nødvendiggjør behovet for lokale innsatsgrupper som kan være raskt operative. Her kommer de frivillige
organisasjoner sterkt inn i bildet
som en uvurderlig støtte for det offentlige hjelpeapparat. Alle er viktige og ingen er viktigere enn andre.
Vi har grunn til å være stolte av den
formidable innsats som ligger i rednings- og beredskapsarbeidet i
Norge. Rundt regnet er 20.000 nordmenn er medlem i frivillige regningsorganisasjoner og stiller opp
når det er nødvendig døgnet rundt.
Uten dette ville redningsarbeidet
ikke kunnet fungere. Jeg må også
peke på at den frivillige medvirkning
i redningstjenesten sparer norske
skattebetalere for meget betydelige
beløp og er derfor en lønnsom samfunnsmessig investering, påpeker
Ole Hafnor.

Fremtiden viktig
Justisdepartementets rolle er ikke
operativ, men koordinerende og inspirerende overfor de ulike redningsaktører. Både Hovedredningssentralen og 330-skvadronen er
direkte underlagt departementet.
Sea King helikoptrene operes av
Luftforsvaret, men det er Justisdepartementet som sitter med det
administrative ansvar.
– Det er mange spekulasjoner
rundt fornyelse av helikopterflåten.
Det er et politisk ansvar å gi klarsignal til å gå ut i markedet og starte en
anbudsrunde. Den vil normalt ta 2 år.

Avdelingsdirektør Ole Hafnor (Foto: Morten Brakestad)

Så må vi regne med 3 års produksjonstid og deretter 4 års innfasing i
Forsvaret. Jeg håper og tror Stortinget kan fatte et vedtak og si «go» i
2011. I så fall kan de nye helikoptrene
være på plass i 2020. I mellomtiden
vil Sea King flåten kunne fungere
aldeles utmerket med fornuftige
oppjusteringer og godt vedlikehold,
mener avdelingsdirektøren.

Må trekke sammen
Ole Hafnor er tilfreds med utviklingen og utbyggingen av et felles nødnett, men ser gjerne at ett felles
nødnummer kommer på plass så
raskt som mulig.
– De offentlige etater må bli flinkere til å samarbeide til samfunnets
beste. En fremtidsrettet og effektiv
redningstjeneste krever et felles
nødnummer. Eventuelle kulturforskjeller mellom ulike etater må
overvinnes snarest mulig, sier avdelingsdirektør Ole Hafnor.

t ryg g e sa m f u n n 2 • 2 0 1 0

9

Foto: Norsk folkehjelp

Utenkelig uten frivillig innsats
Gjennom årenes løp har en rekke dramatiske redningsaksjoner vært umulig å
gjennomføre uten frivillig innsats.
– De frivillige organisasjoners lokale nettverk er en uvurderlig beredskaps
ressurs. God lokalkunnskap og høy motivasjon er avgjørende når alarmen går,
sier sekretariatsleder Erlend Aarsæther i Frivillige Organisasjoners Rednings
faglige Forum (FORF).

av jan erik thoresen

Den norske redningstjenesten har en
unik organisering. En modell der
frivillige organisasjoner utgjør et
svært sentralt element, sikrer befolkningen en lokal forankret redningstjeneste. FORF, som er en paraplyorganisasjon for den frivillige
redningstjenesten i Norge, omfatter
ni store organisasjoner.
– Selve grunnlaget for beredskapen er at vi har menneskelige og
materielle ressurser, foruten en faglig kompetanse som setter oss i
stand til å gå inn i ulike typer redningsaksjoner som spenner seg fra
det åpne hav til krevende alpin fjellredning, opplyser sekretariatsleder
Erlend Aarsæther i FORF.
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Samfunnsøkonomisk
– Å tallfeste verdien av en frivillig
redningstjeneste er ikke helt enkelt.
Men dersom vi lager en økonomisk
modell der vi legger til grunn at all
beredskap, utdanning, øvelse og
innsats skal være betalt – og i tillegg
tar med egenaktiviteten, utstyr, materiell og bygningene som er i den
frivillige redningstjenestens eie,
kommer vi opp i betydelige summer.
Jeg kan nevne at Transportøkonomisk institutt (TØI) gjennomførte en
nyttekostanalyse for redningskøytenes arbeid i perioden 1999–2004.
Den viser at den samfunnsøkonomiske nytten av redningsskøytene
alene er fire ganger så stor som kost-

nadene. Med andre ord oppnår samfunnet store økonomiske fordeler fra
en frivillig redningstjeneste. Skulle
dette erstattes med tilsvarende profesjonelle ressurser ville utgiftene
beløpe seg til flere milliarder kroner.
Samtidig ville vi dessuten miste
mange av de tilleggsgevinstene som
frivilligheten omfatter, påpeker Endre Aarsæther.

Nye utfordringer
– Ny og avansert teknologi, klimaendringer og krav til økonomisk
kompetanse er felles utfordringer
for alle som har sitt virke i redningstjenesten. Også selve frivilligheten
endrer seg. Økte krav til inntjening i

tema: redningstjenesten
arbeids- og næringsliv gjør at arbeidsgivere i større grad enn før
vegrer seg for å gi ansatte fri til frivillig innsats. Det å få lov til å reise,
sitter lenger inne. En viktig oppgave
i tiden fremover blir å appellere til
samfunnsansvar. Men det alene er
kan hende ikke nok. Kanskje er veien
å gå og forankre visse krav i lovverket, mener Aarssæther.

Entusiasmen må bevares
– Å være med i det frivillige redningsarbeidet er både spennende og
meningsfylt. Det er viktig å oppebære den store entusiasme mannskapene har. Ni organisasjoner med
nærmere 20.000 mannskaper i beredskap for redningstjenesten mottok i 2009 i overkant av 12 millioner
kroner fra Justisdepartementet. Selv
om det er en dobling sammenliknet
med bevilgninger for få år siden, er
det ingen tvil om at det fremdeles er
alt for lite til å sikre en robust redningstjeneste også i fremtiden. Vi
må kunne sikre at mannskapene har
god nok utdanning og nødvendig
materiell. De frivillige mannskapene
må i dag bruke mye av sin fritid på å
samle inn penger til drift i stedet for
å trene på å redde liv. De frivillige
redningsorganisasjonene ønsker på
ingen måte en tjeneste der mannskapene får betalt. Tjenesten skal
kun baseres på frivillighet. Imidlertid er det svært nødvendig med en
styrking av økonomien, slik at organisasjonene kan fokusere på sin
egentlige oppgave å redde menneskeliv og å trygge lokalsamfunnet der
de bor, avslutter Endre Aarsæther.

Hovedredningssentralene har det
overordnede operative ansvar
Norsk redningstjeneste utøves gjennom et samvirke mellom offentlige etater, frivillige hjelpeorganisasjoner og private selskaper som har egnede ressurser for hjelpetjensteformål.
Hovedredningssentralene har det overordnede operative ansvar ved søkog redningsaksjoner. Den operative 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 redingssentralene.
Ansvarsområdet mellom HRS Nord-Norge og HRS Sør-Norge deles på 65
grader nord – langs grensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland fylke.
Melding om ulykker gis over nødnummer 112, som går til nærmeste politimyndighet. Melding om savnet gis til politiet eller til HRS.

Viktig rolle for radioamatørene
Stiller sine sambandskunnskaper til samfunnets disposisjon
når behovet oppstår.
Norsk Radio Relæ Liga (NRLL) er navnet på radioamatørenes organisasjon i
Norge. NRLL-Sambandstjenesten har som formål å yte radiokommunikasjon
som reservesamband for ansvarlige myndigheter i forbindelse med nød-,
katstrofe- og hjelpeaksjoner samt yte sambandsassistanse og sambandsteknisk kompetanse til mulige andre organisasjoner innen redningstjenesten i
Norge. Flere av ligaens lokalavdelinger deltar i NRLLs nød- og katastrofesambandstjeneste.
På denne måten kan radioamatørene stille sine sambandskunnskaper og
sitt utstyr til disposisjon for samfunnet når det er behov for det. Som trening
for denne tjenesten påtar radioamatørene seg ofte sambandsoppdrag ved
idrettsarrangementer og liknende. Enkelte av gruppene har samarbeidsavtaler med de lokale Røde Kors Hjelpekors. Graden av beredskap er avhengig
av avtaler som gjøre lokalt.

Speiderne er alltid beredt
Rovernes beredskapsgruppe kan utføre redningstjeneste
som et ledd i sitt ordinære speiderarbeid.
Beredskapsgruppene skal være en beredskapsaktør i sine respektive politidistrikter og bidra til økt beredskapskompetanse i grupper, krets og forbund.
Medlemmene er roverspeidere over 16 år og speiderledere med mange års
erfaring i friluftsliv og speiderferdigheter. Beredskapen knytter seg primært
til alle typer søk (vann, barmark, høyfjell og vinter) og transport av pasienter til bilvei.
Norges speiderforbund og Norges KFUK og KFUM speidere har et omfattende treningsprogram innen friluftsliv, beredskap og ledertrening som
Rovernes beredskapsgrupper bruker. I tillegg har beredskapsgruppene egne
fagkurs på flere nivå inne førstehjelp, søk og redning.
Organisasjonen arbeider aktivt for til en hver til å ha etablerte beredskapsgrupper i hvert politidistrikt.

Sekretæriatsleder Erlend Aarsæter (Foto: Norsk Folkehjelp)
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– Hjelpekorpsets lokal
kunnskap er livsnødvendig
Status for 2009: 9.600 mannskaper deltok i 984 redningsaksjoner og brukte
70.000 timer – frivillig!
– Samfunnsgevinsten er åpenbar. Likevel må vi sloss med myndigheter og
politikere for å få øve, sier Landsrådsleder for Røde Kors Hjelpekorps, Jahn
Petter Berentsen.

av jan erik thoresen

Hjelpekorpset er Norges største frivillige – og førstehjelpsenhet og er i
beredskap 24 timer i døgnet hver
dag hele året. Redningstjenesten er
underlagt politiets koordinerende
ledelse på linje med andre redningsressurser som helsevesen, brannvern, Sivilforsvaret og andre frivillige
organisasjoner.
– Starten på en aksjon begynner
med at politiet varsler det lokale hjelpekorps og anmoder om assistanse.
Medlemmene får beskjed gjennom
vårt interne varslingssystem. Sekken
står ferdig pakket og i løpet av et
kvarter er de fleste samlet på et avtalt
møtested. Dersom situasjonen krever
det, vil vi raskt kunne innkalle mannskaper fra nabokorpsene. I praksis er
vi fullt operative på under en time.
Organisatorisk har vi delt virksomheten inn i 6 regioner. Det er 19 distrikt,
fordelt på disse regionene. Totalt har
vi 320 hjelpekorps, forteler Jahn Petter Berentsen.

Søk etter mennesker (Foto: Røde Kors Hjelpekorps)
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Han kan opplyse at alle som er
operative i Hjelpekorpset er frivillige
og derved ikke får betalt for sin innsats. De har en administrativ støtte
fra Norges Røde Kors’ hovedkontor i
Oslo.

og spesielle samlinger. Våre mannskaper må gjennom en omfattende
opplæring. 6.000 av dem har tatt en
krevende prøve som gjelder for 3 år
om gangen, opplyser Berentsen.

Kan ikke kjøpes for
penger

Liten forståelse

– Hjelpekorpsenes lokalkunnskap er
avgjørende viktig under en aksjon.
Det å kjenne terrenget en beveger
seg i gjør søket enklere og øker mulighetene for å lykkes. Jeg pleier å si
at lokalkunnskap ikke kan kjøpes for
penger, sier Berentsen.
De lokale hjelpekorpsene er rekruttert blant personer med ulik
bakgrunn, men felles for alle mannskapene er et glødende engasjement.
– I fjor deltok Hjelpekorpset i 984
redningsaksjoner med til sammen
9.600 mannskaper. Det dreide seg om
70.000 timer. I tillegg kommer selvsagt et meget høyt timetall til øving

Til tross for Hjelpekorpsets store
samfunnsinnsats møter de ikke alltid forståelse hos myndighetene.
– For oss er det tvingende nødvendig å øve, ikke minst vinterstid.
Snøscooter er et viktig hjelpemiddel
for å frakte redningsmateriell og
skadde personer. Imidlertid nektes
vi å øve under påskudd av at det
dreier seg om privatkjøring. Riktignok er Hjelpekorpset ingen offentlig
etat, men vi redder liv. Da blir det
ganske absurd å opptre så stivbent.
Uten øvelse vil kvaliteten på redningsarbeidet forringes. Det er ingen
tjent med, sier Berentsen oppgitt.
Han er også opptatt av hvor dårlige vilkår myndigheten gir frivilligheten.
– Her skraper vi sammen penger
gjennom kakelotterier og bøsseinnsamlinger for å kunne anskaffe et
høyst påkrevet kjøretøy. Så beregner
staten seg alle slags avgifter for at vi,
som hjelpekorps, skal kunne redde
menneskeliv. Under festtalene er det
ikke måte på hvor fint det er med
frivillighet, men politikerne gjør i
praksis ingen ting for at de frivillige
organisasjoner skal få bedre arbeidsvilkår. Momsfritak ville være et fint
håndslag, men så langt har intet
skjedd, sier landsrådsleder Jahn Petter Berentsen.

tema: redningstjenesten

Mange med på søk. (Foto: Forsvarets mediesenter)

«Savnet og Ettersøkt» – en nyttig studie
Politioverbetjent Per Olaf Torkildsen ved Fellesoperativ seksjon i Oslo politidistrikt mente at både politiet og redningstjenesten generelt hadde manglende
kunnskaper runde temaet savnede personer.
– Som erfaren politimann opplevde jeg også selv et behov for mer systematisk
dokumentasjon rundt søksoperasjoner, medgir han. Så gjennomførte han en
studie, som er den eneste i sitt slag i Norge.

av jan erik thoresen

Politiet har ansvart for å iverksette,
lede og koordinere redningsinnsats
på land og derigjennom også lede
ettersøkningen etter savnede personer. Gjennom sin mangeårige tjeneste ved Asker og Bærum politidistrikt var han tungt inne i slike
oppgaver.
– I mitt arbeid opplevde jeg ofte
at det ble mye «synsing» og mytedannelser. Da jeg ble klar over at det
ikke fantes noen metodisk undersøkelse, bestemte jeg meg for å gjennomføre en studie om savnede personer. Arbeidet startet høsten 2007
da jeg tok en Mastergrad i sam-

funnssikkerhet ved Høgskolen i
Stavanger. «Savnet og Ettersøkt – en
studie om savnede personer på land
i Norge og de søk som blir iverksatt
for å finne dem» ble tittelen på min
hovedoppgave som jeg innleverte
høsten 2008, forteller Torkildsen.
Undersøkelsen er en tversnittstudie av alle søk etter savnede personer under ledelse av Hovedredningssentralen (HRS) for Sør-Norge i 2006.
Datamaterialet ble innsamlet fra
loggføringsverktøyene til HRS og
politiet. Det dreide seg om 845 ettersøkninger. Av disse ble 375 saker
analysert i detalj.

Personers bevegelses
mønster
– En viktig del av studien var å kartlegge hva som karakteriserer savnede personers bevegelsesmønstre.
Historien viser oss at det er en lang
rekke eksempler på en leter i feil
områder eller for sent, slik at situasjonen får et tragisk utfall. Andre
ganger får hendelsen et lykkelig utfall uten at dette har sin årsak i kvaliteten på de søk som blir gjennomført, forteller Per Olaf Torkildsen.
Han påpeker at det gjennom årenes løp har blitt sementert en del
myter. Et eksempel på det har vært
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»

ver sport - og fritidsaktiviteter så har
de ikke alltid med seg mobiltelefon
eller at de befinner seg i et område
uten dekning. I grupper som er mindre tilgjengelig enn andre, slik som
barn og demente er mobilsporing
mindre benyttet. Totalt ble det av de
375 undersøkte sakene sporet mobiltelefon i 37 prosent avtilfellene.

Helsemessig utfordring

Politioverbetjent Per Olaf Torkildsen.

at «Barn som er kommet bort, søker
seg opp i høyden for å kunne orientere seg bedre», mens studien derimot viser at barn velger minste
motstands vei. Som regel blir de funnet innenfor en radius på 500 meter
fra siste kjente punkt.
– Studien avdekket det faktum at
det var nødvendig å endre oppfatning om flere antakelser. Eksempelvis har en tidligere gått ut fra at
suicidale gjerne ikke gikk lengre enn
maksimalt 500 meter vekk fra det
stedet de forsvant fra, mens studien
viser at det bare gjelder 25 prosent
av tilfellene. Distansen var hele 2,46
km i snitt for dem som ble funnet i
live og 2,14 km for dem som ble funnet omkommet, opplyser politioverbetjent Torkildsen.

Sporing av mobiltelefon
Det snakkes stadig om sporing av
mobiltelefon i ulike sammenheng.
Når det gjelder savnede som bedri-

Lov, forskrift og
instruks
I Politilovens § 27 heter det at
«det tilligger politiet å iverksette og organisere redningsinnsats der menneskers liv eller
helse er truet, hvis ingen annen
myndighet er pålagt ansvaret.»
Politiinstruksens § 12-2, 3.ledd
gir «politiet plikt til å ettersøke
personer som er kommet bort
under omstendigheter som gir
grunn til å anta at det har
skjedd eller kan skje en ulykke.»
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– Mange vil nok undre seg over at så
mye som 52 prosent (439 av 845
saker) av alle savnede i undersøkelsen har en eller annen helsemessig
utfordring, og da alle i hovedsak av
psykisk karakter. Det paradoksale i
dette er jo at i denne del av redningstjenesten – altså søket, så er helsevesenet omtrent ikke tilstedeværende.
Unntaket er luftambulansen som
hyppig deltar i søk etter savnede.

Dette er en utfordring for det norske
helsevesen, sier Torkildsen.

En stor belastning
– Når en person kommer bort, er det
en stor belastning for familie, venner
og andre som har tilknytning til vedkommende. Årlig finnes i overkant av
60 personer omkommet, men heldigvis får de fleste forsvinningssaker en
lykkelig utgang. Det er av vesentlig
betydning å bygge søk og ettersøk på
mer kunnskapsbasert virksomhet. De
som er operative ledere må sørge for
at kunnskapen forplanter seg nedover. Vi må stadig søke å bli mer
profesjonelle. Jeg håper min studie
kan bli sporen til ytterligere undersøkelser og forskning på temaet. Det
dreiser seg om å redde liv. Hva kan
være viktigere enn det, spør politioverbetjent Per Olaf Torkildsen.

Hunden er en god hjelper
Det er organisasjonen Norske Redningshunder (NHR) som er en aktiv pådriver for å utdanne hunder og hundeførere til bruk i redningstjenesten. Organisasjonen stiller spesialtrente ekvipasjer til disposisjon for søke etter savnede og redning hele året; på bar mark, på vinterføre, i skred og i ruiner og
nedraste bygninger. Norske Redningshunder deltar årlig i over 200 aksjoner.

Høye krav
Det stilles høye krav til mannskapene innen de ulike disiplinene. Hundeførerne er utdannet i førstehjelp, i taktisk opplegg av søket og å kunne utnytte hundens evner i forhold til innlærte søksformer. Utdanningen av en
hundeekvipasje krever flere år med innsats. Store deler av utdanningen må
hundefører selv bekoste.

Økonomi en utfordring
Norske Redningshunder ytes noe støtte til kurset der ekvipasjen oppnår sin
godkjenning og til godkjente ekvipasjer som deltar på hovedkurs der en får
kompetansetrening og utvikling. Ekvipasjene må opp til ny godkjenning
hvert annet år. Det dreier seg her om kostnadskrevende tiltak. Som i frivilligheten for øvrig er økonomi en stadig bremsende faktor.

Liten, men viktig ressurs
Norsk Grotteforbund er en liten organisasjon med en betydningsfull spisskompetanse. Organisasjonen har beredskap for å utføre krevende redning i
grotter der fremkommeligheten er svært vanskelig. Redning i trange, våte,
bratte og vertikale grotter krever spesielt grotteredningsutstyr, som Grotteforbundet disponerer over.
På alarmlisten er det 27 mannskaper. I alt har forbundet over 200 medlemmer, blant dem leger og annet helsepersonell. Grotteredningstjenesten
har medlemmer med en betydelig erfaring, men denne del av norsk beredskap er lite kjent.

tema: redningstjenesten

– Vi søker hele tiden det optimale
Med sine 12 legehelikoptre fordelt på 11 baser er Norsk Luftambulanse en
viktig del av luftambulansetjenesten i Norge.
– Vi er sterkt opptatt av faglig utvikling og hvordan vi på best mulig måte skal
utnytte vår kunnskap til samfunnets beste, sier generalsekretær Steinar Sørlie.
av jan erik thoresen

Når navnet Norsk Luftambulanse
nevnes forbindes det, naturlig nok,
med hurtigevakuering av syke og
skadde. Men ikke alle er klar over at
stiftelsens ressurser også anvendes
på «bakkenivå». Årlig går betydelige
midler til forskning og utvikling og å
formidle kunnskap om livredning ut
i samfunnet.
– Norsk Luftambulanse er en
akuttmedisinsk kompetanse- og beredskapsorganisasjon som bidrar til
at kritisk syke og skadde mennesker
får kvalifisert og rask medisinsk hjelp
utenfor sykehus. Derfor arbeider vi
med å styrke hele redningskjeden –
fra folk flest til personellet i akuttmottaket, forteller Steinar Sørlie.

lingsmetoder som er mest effektive,
men også om forskning på effekten
av ulike undervisningsmetoder, hvilken kompetanse utøverne av akuttmedisin må ha og hvordan den
akuttmedisinske tjeneste skal bygges opp i et land som Norge med
utfordrende geografi og bosetting. Vi
retter oss mot fem hovedområder;
luftambulansetjenesten, gjenoppli-

Akuttmedisinsk forskning

Mange på kurs

Til tross for at det er et stort behov
for bedre kunnskap om akuttmedisin, forskes det for lite i Norge.
– Nettopp derfor er forskning et
av våre viktigste satsningsområder i
årene fremover. Vi finansierer blant
annet flere akuttmedisinske doktorgradsarbeider. Det dreiser seg ikke
bare om forskning på hvilke behand-

Å spre kunnskap om førstehjelp og
akuttmedisin i hele landet står høyt
på prioriteringslisten. Steinar Sørlie
kan fortelle at ikke mindre enn
20.000 personer kurses årlig – alt fra
leger til legfolk. I tillegg læres
60.000 12-åringer opp i førstehjelp.
Så langt har 550.000 personer fått
opplæring av Luftambulansen.

Kostnadskrevende
Mens selve luftambulansetjenesten
hovedsakelig finansieres over statsbudsjettet er det medlemsinntekter
og inntekter fra bedrifter som utgjør
viktige og nødvendige bidrag for at
Luftambulansen kan gjennomføre
sine viktige oppgaver. Et medlemstall på over 800.000 er i seg selv
tegnet på hvilken posisjon stiftelsen

«Vi arbeider med å styrke hele redningskjeden
– fra folk flest til personellet i akuttmottaket»
ving, skader, akuttmedisinske systemer og pasientssikkerhet, opplyser
generalsekretær Sørlie.

har. Men så er da også medlemsfordelene åpenbare. Det er nok å nevne
gratis fem-timers kurs i førstehjelp
og at en under opphold i utlandet
kan få assistanse 24 timer i døgnet
til å løse både små og store medisinske problemer.

Fra en øvelse. F.v: generalsekretær Steinar Sørlie, Jørn
Holmestrand, Ann-Elin Tomlinson, kronprins Haakon
Magnus og Bjørn Nergård. (Foto: Lars-Erik Vollebæk,
Norsk Luftambulanse)
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330 skvadronen redder liv
Redningshelikoptertjenesten er en livsnerve i det ufremkommelige Norge.
Siden oppstarten i 1973 har Luftforsvarets 330 skvadron fløyet mer enn 29.000
søk-, rednings- og ambulanseoppdrag.
– Vi har døgnkontinuerlig beredskap på fem baser med gjennomsnittlig reaksjonstid på under 15 minutter på hasteoppdrag, sier oberstløytnant Svein Tore
Pettersen, sjef for 330 skvadronen.
av jan erik thoresen

Opprinnelig ble skvadronen opprettet på Island i 25.april 1941, men ble
lagt ned og gjenopprettet flere ganger inntil Luftforsvaret i 1973 ble
pålagt drift og operatøransvar for
redningshelikoptrene. Fra da av har
330 skvadronen operert Sea King.
Skvadronen hadde først sitt hovedsete i Bodø, som ble flyttet til Sola
Flystasjon 1.august 2002 med underavdelinger på Banak i Finnmark, i
Bodø, på Ørlandet utenfor Trondheim og på Rygge ved Moss, samt et
detasjement i Florø. Det er 6 baser
med døgnkontinuerlig beredskap
som driftes.
– Luftforsvarets Sea King redningshelikoptre står i beredskap for hovedredningssentralene døgnet rundt.
Tjenesten er organisert slik at det er
Luftforsvaret som er den utførende
part på vegne av Justisdepartementet.
Hovedoppgaven er søk og redning til
havs og over land. Skvadronen har
fire besetninger på hver av basene
samt en besetning i den overordnede
ledelsen. Totalt er det 21 besetninger
som sørger for en døgnkontinuerlig
beredskap på i alt fem baser. Det er
også en profesjonell stab som tar seg
av det daglige vedlikeholdet av helikoptrene, forteller oberstløytnant
Pettersen.

Høyt profesjonelt nivå
Gjennom årenes løp har 330 skvadronen blitt et begrep. Oppdragene
har vært utført med stor presisjon og
høy faglig kvalitet.
– I tillegg til oppdragene vi får er
det viktig med trening for å kunne
være i stand til å møte de utfordringene denne krevende tjenesten gir
oss. Redningstjeneste i Norge med
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Sea King i aksjon (Foto: Forsvarets mediesenter)

tema: redningstjenesten
alle de værmessige og topografiske
utfordringer innebærer en omfattende trening, både når det gjelder
egentrening og samtrening med andre innsatsgrupper. Blant andre trenes det med alpine redningsgrupper,
Røde Kors, Norske redningshunder,
Sivilforsvaret, skredgrupper, brannvesen og redningsskøyter. Skvadronen
passerer i disse dager 3000 oppdrag.

Trenger utskiftning
Flåten av Sea King redningshelikoptre begynner å trekke på årene.
Oberstløytnant Svein Tore Pettersen
er enig i at tiden for utskiftning er
nær.
– Men til tross for alderen holder
de seg meget godt, takket være en
dyktig teknisk stab og det faktum at
det har vært utført oppgraderinger
etter som tiden er gått. Blant annet
er nå alle helikoptrene utstyrt med
nattkikkertsystem, som gjør det mulig å utføre grundigere søk i mørket.
Sea King helikoptrene blir nok å se i
luften i mange år ennå, mener Pettersen.

Fakta om Sea King
Den norske redningstjenesten
disponerer 12 helikoptre
Sea King helikopteret er godt
utstyrt til å utføre krevende
oppgaver. Det har stor rekkevidde og kan fylle drivstoff
i luften fra kystfartøy.
I 1996 gjennomgikk den norske Sea King flåten en oppdatering med nytt navigasjonsutstyr. Det er utstyrt med to
radarer, radiopeileutstyr og
varmesøkende kamera.
Helikopteret har to redningsheiser og 8–15 sitteplasser.
Om bord finnes medisinsk utstyr, tepper, mat og varmt
vann. Besetningen består av
to flygere, en systemoperatør/
navigatør, en maskinist/heisoperatør, en redningsmann
samt en anestesilege. Total 6
mann..

Solidaritet i praksis
Norsk Folkehjelp Sanitet er en betydningsfull beredskapsressurs. Organisasjonen er landsdekkende med ca. 70 sanitetsgrupper fordelt på 6 regioner. Til sammen omfatter disse
gruppene ca. 2.500 personer.
– Vi har som mål å skape lokal trygghet gjennom lokalt engasjement og
tilstedeværelse, forteller John Halvorsen, som er leder for Norsk Folkehjelp
Sanitet.
Organisasjonens kjerneoppgaver er redningstjeneste, opplæring og beredskap innen førstehjelp og ulykkesforebyggende arbeid innen vann- og fjellvett.
– Vår beredskap knytter seg til søk etter savnet, ulike redningsoppdrag,
evakuering av syke og skadde utenfor vei og beredskap for innsats ved
større hendelser opplyser Halvorsen. Han påpeker at Norsk Folkehjelp Sanitet har ressurser som er godt trent for innsats på og ved sjø, vann, barmark,
vinter og skred.

Stort behov for alpin redning
Etter hvert som fjellklatring er blitt en populær sport har
også nødvendigheten av å ha gode alpine redningsgrupper
økt. Organisasjonen Norske Alpine Redningsgrupper (NARG)
opptrer i mange farefulle situasjoner.
NARG er en liten, men fleksibel og samtrent organisasjon med 8 grupper
fordelt over hele landet. Gruppene består av aktive fjellklatrere med lang og
allsidig erfaring. Hver av gruppene har 15-25 aktive medlemmer i frivillig
beredskap for redning i bratt og vertikalt terreng. Gruppene har beredskap
for hurtig redning fra fjellvegger og alle andre situasjoner der det kreves
fallsikring og kan også drive søke i alpint fjellterreng.
inter og skred.

beredskapsressurs langs kysten
Redningsselskapets frivillige sjøredningskorps utgjør i dag
en viktig del av sikkerheten langs norskekysten.
Redningsselskapets frivillige sjøredningskorps utgjør 16 korps som bemanner til sammen 19 skøyter. Dette omfatter en betydelig beredskapsressurs.
Korpsene utfører oppdrag på forespørsel fra den lokale redningsskøyta,
hovedredningssentralene og kystradiostasjonene. Det er i dag rundt 750
frivillige medlemmer som bemanner og utfører tjeneste for å redde liv,
berge verdier og drive forebyggende virksomhet langs norskekysten.
Tjenesten omfatter rask respons med velegnet materiell og trente mannskaper. Verdien på det materiellet som er i bruk når det gjelder søk og redningsinnsats på sjø og vann, er anslått til 52 millioner kroner.
Utdanningen av mannskapene er inndelt i tre nivåer; båtføre, bestmann
og matros. For alle er det definerte krav, basert på internasjonale standarder.
I tillegg til minimumskrav på D5L sertifikat, må en båtfører gjennom opplæring og godkjenning innenfor sikkerhet, førstehjelp, sjømannskap, motorlære, VHF m.m. Den enkelte må også ha gyldig helseattest. For de øvrige
er det et internt kontinuerlig utdanningsløp som kommer i tillegg til at man
må ha båtførersertfikat eller høyere nautisk utdanning.
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profilen

Foto: Ole Angell, Forsvarets mediesenter

Å komme inn i Forsvaret som nyordinert prest
var ikke bare enkelt. Elisabeth Hermstad
Løvlien kom til et dobbelt mannsdominert
miljø – nesten ingen kvinnelige prester og et
mannsdominert forsvar. – Men det gikk seg til
og i dag stortrives jeg, sier hun.
av jan erik thoresen

– vi er gode på livets
opp- og nedturer
Egentlig var det politi hun ville bli,
men siden en måtte ha fylt tyve for
å bli tatt opp på Politihøgskolen ble
det Menighetsfakultetet i stedet. I og
for seg ikke så rart kanskje siden
hennes far var sjøforsvarsprest på
Hysnes. Elisabeth forteller at det var
mange rundt henne som mente hun
burde bli prest. Og så, mens hun
holdt på med grunnfagstudiet, fikk
hun også et indre kall. Dermed var
terningen kastet. Seks og et halvt års
studier lå foran henne, men hun var
fast bestemt. Under studietiden
hadde hun praksis i Oslo fengsel der
hun fikk erfare at livet var mangesidig og at det å være medmenneske
var viktig på alle arenaer. I januar
2006 ble Elisabeth ordinert, og så
bar det rett inn i Forsvaret, nærmere
bestem Haakonsvern i Bergen.

Stor overgang
– Det var godt å begynne å praktisere, men det var også både fremmed og uvant i starten. Jeg hadde jo
ingen kunnskaper om Forsvaret.
Imidlertid fant jeg fort ut at jeg
måtte gjøre ting på min egen måte.
På den tiden var det kun en kvinnelig feltprest foruten meg selv, så jeg
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manglet rollemodeller. De mannlige
prestene jeg kjente var i 50-årene og
når befalet dessuten besto nesten
utelukkende av menn, kan en trygt
si at jeg var kommet til et dobbelt
mannsdominert miljø. Men jeg ble
godt mottatt og etter hvert gikk det
seg til. I dag stortrives jeg som feltprest forteller Elisabeth Hermstad
Løvlien.
Etter to år som sjøforsvarsprest
ved Haakonsvern, gikk ferden til
utenlandstjeneste i Afghanistan før
hun tiltrådte som prest ved Administrativ foresatte avdeling (AFA) i
Hæren. Her har hun ansvar for oppfølging av både de som er ute på
utenlandsoperasjoner og familiene
deres hjemme.

Ute i felten
AFA er tilstede før utreise, blant annet for å forberede familien om hva
som kan skje og at de skal være
trygge på at Forsvaret vil ivareta sitt
personell på beste måte.
– Vi prester blir et viktig bindeledd for mange, enten i forbindelse
med ulykker ute eller om det skjer
noe med familien hjemme som skal
formidles til dem som er i utenlands-

tjeneste. Oppgavene er svært allsidige og vi har spesialkompetanse
innen mange ulike områder. Presten
er sjefens rådgiver innen etikk og
religiøse spørsmål og har dessuten
ansvar for undervisning av temaer
innen disse områdene. Å være feltprest innebærer selvsagt også at en
er med soldatene ute i felten. Under
tjenesten i Afghanistan var jeg med
på en rekke rekogniseringsoppdrag
og opplevde den uvisshet og det
stress som preger soldatenes hverdag. Det er nødvendig med selvopplevd nærhet til situasjoner soldatene
i ettertid kan komme til å ville
snakke om. Soldatene opplever stor
slitasje når de opererer i en krigssone. Spørsmål om å overleve eller
kanskje bli hardt skadd, enten selv
eller for kameratene i tillegg til at
alle sanser er i helspenn, gjør soldatene slitne. Selv om det er gode rutiner for debrifing etter farefulle
oppdrag, er det mange som ønsker å
samtale om sine opplevelser og ikke
minst uttrykke sin bekymring for
familien som går og engster seg der
hjemme, forteller Elisabeth.
For ikke lenge siden ledet hun
båremottakelsen på Gardermoen da

Feltprest Elisabeth Hermstad Løvlien holder tale inder båremottakelsen for den avdøde soldaten Claes Joachim Olsson på Gardermoen. Fra venstre: Forsvarssjef Harald Sunde,
utenriksminister Jonas Gahr Støre og oberst Diedrik Willem Kollf. (Foto: Forsvarets mediesenter)

en norsk soldat kom hjem fra Afghanistan. Det er et langt sprang derfra
til å forkynne det glade julebudskap.
En kan trygt si at en prest opplever
alle sider ved livet, sorgen og gleden
som følger menneskene i deres ferd
gjennom livet.

Mange spørsmål
– For soldater i utenlandsoperasjoner
er hjemmesituasjonen ofte utfordrende. Et forhold kan ta slutt, et
familiemedlem kan bli rammet av
sykdom – det er situasjoner som
kommer på toppen av frykten for
selv å bli skadet eller drept i tjeneste.
Noen sliter med mestringsangst og
lurer på om de vil kunne klare å
bruke det de har lært når alvorlige
situasjoner oppstår. Det hender også
at det dreier seg om utfordringer
med dem en jobber sammen med
eller en drøm som er knust. Men

selvsagt kan ikke vi prester besvare
alt. Det er et løpende samarbeid med
psykiatere, psykologer og jurister. Vi
arbeider i team. Jeg vil si at prester
er gode på livets opp- og nedturer.

liv. Uansett dreier det seg om moralske og etiske spørsmål en soldat hele
tiden må forholde seg til mens farene
truer. Soldatene ute har ingen lett
oppgave, understreker hun.

«Jeg stortrives som prest i Forsvaret og kan
ikke tenke meg å være noe annet»
Det føles alltid godt å kunne være
medmenneske og gi noe til dem som
trenger det, sier Elisabeth.

Liv og død
Utenforstående kan nok undre seg
over konflikten i forhold til at Forsvaret tar liv.
– Budet om ikke å drepe kan ikke
overprøve selvforsvarsretten. Alle
har rett til å forsvare seg. Samtidig er
det viktig å tenke videre enn sitt eget

Noen ganger kan en lett glemme
at en prest også er et menneske. At
alle liksom skal ha en mening om en
kan nok tidvis oppleves som slitsomt. Men Elisabeth Hermstad Løvlien har funnet sin plass og sin måte
å gjøre sin gjerning på. Hun er inneforstått med at hun er en offentlig
person.
Da hun startet sin tjeneste var det
to kvinnelige feltprester. Nå er det
syv. Så det går fremover.
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NYTT fra KFB

Vellykket Moskva tur
I tiden 6.–10.mars arrangerte KFB, i
samarbeid med Oliver Travel, en kombinert opplevelses- og studietur. Reisemålet var Moskva.
Det deltok 9 personer på turen, som bl.a.
omfattet besøk i Den norske ambassade,
møte med representanter for De russiske
soldatmødrene og Telenor. Det var lagt
opp til besøk på mange av de kjente
turistattraksjonene, bl.a. Den røde plass,
russisk sirkus og tur med Metroen.
Deltakerne sa seg godt fornøyd med
turen.
«Kvinnenes forsvarshistorie II»
I 1990 utga KFB boken «Kvinnenes forsvarshistorie», en beretning om kvinnenes og kvinneorganisasjonenes innsats for landets beredskap og forsvar
frem til utgivelsesåret. Mye har imidlertid skjedd de 20 årene som er gått siden
den gang. Med midler fra Forsvarsdepartementet er KFB nå i gang med å videreføre historien. Grethe Værnø, som var
redaktør av den første boken sammen
med Elisabeth Sveri, er engasjert som
forfattere av oppfølgeren.
Arbeidet er i gang og boken vil foreligge
ferdig til KFBs 60 års jubileum i 2011.
Når livet går i motbakke
KFB Buskerud har arrangert et åpent
møte med tittelen «Trøste og bære.
Hvordan stille opp når livet går i motbakke?». Arrangementet, som samlet
rundt 30 deltakere, ble avholdt i kantinen på Øvre Eikers Rådhus.
Kari Harm, Leder i KFB Buskerud, innledet med en appell om å stille opp i krisesituasjoner ut fra det sårbare samfunn vi
har fått. Ordfører Ann Sire Fjerdingstad
orienterte om kriseteamet i sin kommune. Liv Gladheim, KFB Buskerud, presenterte tanker rundt de utfordringer et
plutselig dødsfall får for de etterlatte.
Prest og forfatter Steinar Ekvik holdt et
gripende innlegg om situasjoner vi alle
møter i livet, om medmenneskelighet,
nærhet og omsorg. Møtet var kommet i
stand for å inspirere deltagerne til igangsettelse av kurset «Psykisk førstehjelp».
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Engasjerte deltakere. (Foto: Hanne Garder, KFB)

Nyttig Regionkonferanse på Dombås
Informativt, engasjerende og inspirerende. Men deltagerantallet
burde vært langt større.
Årets Regionkonferanse ble arrangert på Heimevernets skole- og kompetansesenter på Dombås 21.–22. mars med i underkant av 20 deltagere. Disse
kom fra KFB Hedemark, KFB Oppland og KFB Sør-Trøndelag.
Den første dagen var i sin helhet viet interne KFB-saker under ledelse av
organisasjonssekretær Hanne Garder. Et viktig innslag var gruppearbeid for
å sette opp kurs i «Psykisk førstehjelp». Gruppene presenterte gode løsninger
og det er grunn til å tro at det vil materialisere seg i form av reelle kurs.
Redaktør Jan Erik Thoresen orienterte om tidsskriftet Trygge Samfunn.
På dag 2 ble søkelyset primært satt på Heimevernets rolle og situasjon.
Oberstløytnantene Knut Nytun og Kjell-Olav Myhre og major Svein Torgersen imponerte med store kunnskaper og god formidlingsevne.
Deltagerne utviste stort engasjement i form av spørsmål.
Brannsjef Åge Tøndevoldshagen og beredskapssjef Asbjørn Lund presenterte beredskapen i henholdsvis Dovre kommune og i Oppland fylke på en
instruktiv måte.
Styreleder Anne-Lise Johnsen var møteleder.

KFB-kurs i «Samfunnssikkerhet og sivil beredskap»
KFB lanserer nå kurs i «Samfunnssikkerhet og sivil beredskap», som bygger
på det tidligere «Kurs i sivilt beredskap»; videreført og utvidet til å omfatte
det totale sikkerhetsbildet. Søkelyset er rettet mot sikkerhet og beredskap
på alle samfunnsarenaer og det samspill som kreves for at sivil og militær
beredskap skal understøtte hverandre på sentralt, regionalt og kommunalt
nivå.
Kurset er beregnet på enkeltpersoner som enten er engasjert i sikkerhetsarbeid innen egen organisasjon eller bedrift eller personer som for øvrig
ønsker grunnleggende kunnskaper om hvordan samfunnet skal møte kriser,
katastrofer og andre uønskede hendelser.
Nærmere opplysninger på www.kfb.no.

gjesteskribenten: Kathrine Kleveland

Beredskap
– hva med GMO?
Første gang jeg hørte om KFB og matvareberedskap var
på lokallagsmøte i Bygdekvinnelaget. En dame fortalte
om tørrvarelageret med havregryn, makrell i tomat og
vanndunker vi burde ha i kjelleren. Beredskap handler
også om de korn- og såfrølagre Norge ikke lenger har…
Det bekymrer meg i en urolig verden.
Men temaet beredskap og mat har fått et nytt innhold for meg. 15 forbruker-, solidaritets- og landbruksorganisasjoner startet i fjor Nettverk for GMO-fri mat
og fôr. De tre bokstavene GMO står for genmodifisert
organisme, en plante, et dyr eller en bakterie som har
fått arvestoffet endret ved bruk av genteknologi. Nettverket mener at det foreløpig ikke er nok kunnskap i
forhold til langsiktige konsekvenser for mennesker, dyr
og miljø. Vi tillater oss å ha en sunn skepsis.

Stor forbrukermotstand
GMO er ikke forbudt i Norge. Men alle genmodifiserte
organismer må godkjennes i forhold til genteknologiloven som vektlegger at GMO ikke skal skade helse, miljø,
være etisk forsvarlig, samfunnsnyttig og bidra til bærekraftig utvikling. Norge har sagt nei til nå, men kan
komme til å si ja til import av to GMO-maistyper. Dette
vil være et historisk vedtak og innebære at Norge for
første gang godkjenner import og salg av genmodifisert
mat. De aktuelle maistypene er genmodifisert til å tåle
sprøytemiddel som ikke er tillatt i Norge. Regjeringen
har utsatt avgjørelsen i snart to år. Nettverket krever at

Kathrine Kleveland er leder i Norges
Bygdekvinnelag. I tillegg til å være bonde er
hun utdannet som grafisk designer og driver
sitt eget firma. Kleveland er en aktiv skribent
og foredragsholder og en sterk pådriver for
solide og produktive lokalsamfunn som
utgangspunkt for norsk matvareberedskap.

miljøvernminister Erik Solheim går for avslag!
Det er stor usikkerhet rundt helseaspektet ved bruk
av GMO. Enkelte fagmiljøer, mener å se en klar sammenheng mellom genmodifisert mat og helseskader
som allergier, immunfunksjon og reproduktiv helse.
Forbrukermotstanden er stor verden over. Mange med
oss er fortsatt skeptiske til den raske utviklingen med
GMO. Stadig flere områder i verden erklærer seg nå som
GMO-frie soner. Flere EU-land har innført forbud mot
tidligere godkjente GMO-er.

Føre-var-prinsippet
Har vi tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene av
GMO? Vi ønsker mer langsiktig forskning. Forstår vi
omfanget av den økologiske risiko vi løper ved å sette
ut genmodifiserte arter i naturen? De kan ikke trekkes
tilbake når det først er tatt i bruk. I respekt for miljøet
og generasjonene etter oss, ønsker vi fortsatt en førevar-holdning. Denne teknologien har bare vært i bruk i
cirka 20 år. Det er lite pust i historien – hvorfor har vi
det så travelt?
Nettverk for GMO-fri mat og fôr har levert innspill til
den nye stortingsmeldingen om mat og landbrukspolitikk. Politikken som har vært ført til nå har basert seg
på føre-var-prinsippet. Den har vært viktig i forhold til
forbrukernes tillit til norsk mat. Nettverket forventer en
offentlig politikk med fortsatt restriktiv linje overfor
GMO – jeg kaller det beredskap!

Vil styrke sikkerheten i cyberspace
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har levert utkast til en nasjonal strategi for datasikkerhet. Forslaget omfatter både militær og sivil sektor.
Forslaget ble overlevert forsvarsminister Grete Faremo og justisminister
Knut Storberget. I en felles uttalelse
sier partene at samfunnet er avhengig
av en samordnet innsats mellom ulke
sektorer og virksomheter.
I strategien foreslås det en rekke
tiltak mot de mest alvorlige IKT-angrepene. Tiltakene skal bidra til å
styrke Norges evne til å forebygge og
håndtere slike hendelser.

– Trusselbildet på nett er de siste
årene endret og forverret. Angrep på
IKT blir stadig oftere brukt i konflikter og moderne krigføring. Dette så vi
blant annet da Estland ble rammet av
et større dataangrep i 2007, etter at
et russisk krigsmonument ble fjerne.
Også georgiske myndigheter ble rammet av dataangrep under krigen i
2008. I tillegg til slike alvorlige trusler blir vi også utsatt for andre typer

hendelser på nett hver eneste dag,
som for eksempel økonomisk kriminalitet og bedriftsspionasje, sier forsvarsminister Grete Faremo.
– I vårt forslag legges det blant
annet opp til at samordningen mellom ulike sektorer og virksomheter
må styrkes. Evnen til å oppdage og
varsle om angrep må også videreutvikles, sier direktør Kjetil Nilsen i
Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
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NYTT fra medlemsorganisasjonene

Foto: Redningsselskapet

Historisk samarbeidsavtale

Redningsselskapet med vinner-stand
Redningsselskapets stand på båtutstilllingen «Sjøen for alle» har
vunnet en pris for beste informasjonstand.
I juryens begrunnelse het det blant annet: «Dette er en oversiktlig og meget
informativ stand som på en ryddig, tydelig og tilgjengelig måte gjør at publikum oppsøker standen. Juryen merket seg at her var både store og små
innom, og alle ble godt tatt vare på av vennlig og kunnskapsrik betjening.
Standpersonalet var lett identifiserbare, oppmerksomme og entusiastiske
og gir relevant informasjon uten å være påtrengende.»
Går det an å få en bedre attest?

«Ja til omsorg, nei til vold»
I forbindelse med Norges Kvinne- og Familieforbunds 95 års jubileum er det
planlagt en landsomfattende kampanje med tittelen «Ja til omsorg, nei til
vold!» Organisasjonens medlemmer anmodes nå om å selge små foldere
påført en pin med K&Fs emblem.
Det er dessuten laget en studiemappe med samme tema. Forbundet håper
at lag og kretser vil benytte anledningen til fordypning i dette alvorlige samfunnsproblemet. Studiepakken innholder blant annet en DVD og koster kr.
100,-.
Forbundet opplyser at bestilling av pin-foldere og studiepakke kan sendes
til e-postadresse: post@kvinnerogfamilie.no

«TrivselsBygda» satser videre
Siden starten av prosjektet «TrivselsBygda» i 2007 har det skjedd mye i
mange bygder og i organisasjonene 4H Norge, Bygdeungdomslaget og Bygdekvinnelaget, som samarbeider om prosjektet.
Nå satses det videre med midler fra Kommunal- og regionaldepartementet. Ønsket for inneværende år er enda flere trivselskapende og inkluderende aktiviteter og prosesser – for trivelige, aktive og levende bygder.
For å stimulere sine medlemmer til økt engasjement har Bygdekvinnelaget
utgitt et eget studiehefte om «TrivselsBygda». Målet er at en skal løfte blikket
og se bygda med nye øyne, oppdage nye sider ved den og at dette igjen skal
utløse engasjement og lyst til videre innsats og trivsel for nærmiljøet.
Heftet er sendt alle lagene, men kan også lastes ned på www.trivselsbygda.org
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Negotia og LO-forbundet Handel og Kontor (HK) har inngått en historisk samarbeidsavtale.
– Målet er å stå styrket på vegne av
medlemmene overfor våre felles motparter, sier forbundslederne Inger Lise Rasmussen (Negotia) og Sture Arntzen (Handel og Kontor). Negotia og HK har hatt et
samarbeid gjennom flere år, men det er
nå første gang de to forbundene formaliserer kontakten gjennom en forpliktende
avtale. Samarbeidet handler både om å
samle interessene i forhold til tariffkrav
og – strategier, og å styrke posisjonen
som de dominerende forbundene for
funksjonærer i privat sektor. Det er ingen
intensjon om sammenslåing, men et
tariffmessig samarbeid med bl.a. faste
kontaktmøter, felles konferanser, kurs og
utredninger når det er hensiktsmessig.

Nasjonalforeningen med
hjerteaksjon
Det er nå gått 100 år siden Nasjonalforeningen startet som en folkebevegelse i
kampen mot tuberkulosen. Etter krigen
var kampen på det nærmeste vunnet,
men nå blir hjerte- og karsykdommene en
viktig trussel mot folkehelsen. På
1960-tallet var nesten halvparten av alle
dødsfall forårsaket av hjerte- og karsykdom. Takket være god forskning er dødeligheten redusert, men fremdeles er
hjerte- og karsykdommene årsak til flest
dødsfall i Norge.
Nasjonalforeningen for folkehelsen, som
i år kan feire sitt 100 års jubileum, er nå i
gang med «Hjerteaksjonen 2010». Målet
er å samle inn midler til dagens forskning, et krafttak for å redde liv.

H.M. Dronning
Sonja er KFBs
ærespresident

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

hovedstyret

nasjonalforeningen
for folkehelsen (Nff)

Nestleder
Eva Arntzen
morarntzen@yahoo.no

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

Prinsesse Astrid
fru Ferner er KFBs
høye beskytter

sekretariatet

Leder
Anne-Lise Johnsen
styreleder@kfb.no

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

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

Solvår Skogen Sæterbø (NBK)
nesset2@online.no
Målfrid Kvarteig (Nff)
birger.kvarteig@roros.net
Anne Hatlevik (NFK)
annehatl@haugnett.no
Hilde Kristin Stensen (NLF)
hildkrs@online.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@tamail.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
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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
borgall@online.no

Oppland
Wenche Rolstad
402 44 896
wrwenche@gmail.com

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

Returadresse: Kvinners Frivillige Beredskap
PB 796 Sentrum, 0106 Oslo

HELt til slutt

Lanserer barnebok
for soldatfamilier
For hver enkel soldat som
sendes til utenlandsoperasjoner, blir tre barn berørt.
Boken «Oppdraget går til
…» skal gi familien støtte
og hjelp.

Sivilforsvaret har mange viktige oppgaver. (Foto: DSB)

Ny operativ organisering av Sivilforsvaret
Sivilforsvaret vil for fremtiden ha en operativ styrke på
8.000 tjenestepliktige mannskaper fordelt på 150 avdelinger. Dette innebærer en reduksjon på 2.000 mannskaper.
Den nye operative organiseringen er
fastsatt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på oppdrag fra justis- og politidepartementet.
Reduksjonen av den operative styrken
på 2.000 mannskaper innebærer samtidig at antall avdelinger i førsteinnsatstyrken økes for å ivareta behovet for lokal tilstedeværelse i hele landet.
Førsteinnsatsstyrken vil ha som hovedoppgave å forsterke innsatsen til
andre etater med primæransvar innen
redning og beredskap ved større ulykker og andre uønskede hendelser. Den
skal også bidra i landets atomulykkeberedskap.
I første omgang vil denne styrken bestå av dagens 119 fredsinnsatsgrupper
og 16 mobile renseenheter, hver med 24

tjenestepliktige mannskaper og befal.
Det er forutsatt at antall fredsinnsatsgrupper skal økes til 134, men dette er
det i utgangspunktet ikke budsjettdekning for.
For å sikre utholdenhet og nødvendig
avlastning for førsteinnsatsstyrken skal
det settes opp ytterligere 4.000 tjenestepliktige mannskaper fordelt på 167 avdelinger hver med 24 tjenestepliktige
mannskaper og befal. I tillegg beholdes
en krigsreserve på 8.000 tjenestepliktige, som ikke vil bli utdannet eller øvet i
fredstid.
Med den nye organiseringen etableres tre nivåer for materiell til beredskapsformål. Disse er kommunale- og
distriktslagre foruten et sentrallager på
Starum i Oppland.

– Det kan være krevende når noen i familien eller nær omgangskrets reiser ut
for å delta i en militær operasjon. Dette
tar Forsvaret på alvor. «Oppdraget går
til ...» skal være en hjelp for å få barn til
å sette ord på tanker og følelser som
savn og frykt. Samtidig gir boken gode
og praktiske råd om hva familien hjemme kan gjøre for å takle slike situasjoner, sa forsvarsminister Grete Faremo
under boklanseringen.
– Deltakelse i utenlandsoperasjoner
er en viktig integrert del av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Stadig flere av Forsvarets medarbeidere vil gjennomføre tjenester i utlandet. Det er
nødvendig med god oppfølging, understreket forsvarsministeren.
Barneboken er opprinnelig utviklet av
og benyttet i det danske forsvaret. De
norske Forsvaret har oversatt den til
norsk.

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

www.kfb.no

