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KFB har som formål å styrke  
landets beredskap ved å:

Spre opplysning om Norges  
totalforsvar og beredskap.

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

Søke å høyne og samordne  
medlemsorganisasjonenes  
innsats i beredskapssammenheng.

Fremme samarbeidet mellom  
disse organisasjonene og  
beredskapsmyndighetene.

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

Å si takk er noe vi alle har lært og vi 
prøver å lære våre barn det  tidlig i 
oppveksten.

Det er et velsignet lite ord som ge-
nerere følelser og har større virkning 
enn man gjerne kan tro.

Å si takk er sunt og det er minst like 
sunt å få en takk.

Det er dette mye av «Støtt våre sol-
dater» handler om. Vi kan snakke flott 
om fedrelandet, plikter og rettigheter 
og late som det er selvfølgeligheter, 
men det er det ikke. Vi har alle et be-
hov for å bli sett og verdsatt for den 
oppgaven vi gjør. Ikke alle oppgaver er 
like store, men alt henger sammen, så 
man har godt av ordet takk om man 
har hatt en «ufarlig» tjeneste som kon-
torpersonell eller om man har vært 
grensevakt i Sør-Varanger, eller vært i 

utenlandsoppdrag. Vi lærer av våre 
naboer svenskene og danskene at det 
viktig å feire soldaten og gi dem opp-
merksomhet. Det trengs fokus på de 
unge som tar sin del av ansvaret og  at 
det ikke er selvfølgelig. Det er også et 
viktig moment at alle deler trengs i et 
maskineri for å virke og at vi ser alle 
som går inn i forsvaret og gjør en inn-
sats enten ved førstegangstjeneste 
eller videre innsats.

Hvis kampanjen «Støtt våre solda-
ter» skal ha virkning tror jeg det er en 
ide å tenke praktisk og hverdagslig . Vi 
vil at støtten skal bli en varig del av 
vårt tankegods og at skal det være 
selvfølgelig å si takk for innsatsen både 
til de unge og til veteranene. La oss 
begynne med dem vi har rundt oss. 

For en del år siden ble det sagt på fol-
kemunne at Forsvaret var en stat i 
staten. En selvbestaltet institusjon med 
egne lover og regler omgitt av hem-
melighetskremmeri. Lederne fremsto 
som alvorlige og utilnærmelige herrer, 
behengt med alle slags medaljer, stjer-
ner og striper. Ikke bare forsvarte en 
fedrelandet, men også Forsvaret som 
mannsbastion.

Heldigvis er den tiden forlengst 
forbi. Dagens forsvar fremstår som 
moderne og fremtidsrettet. Det øver-
ste sjikt fra Forsvarssjefen og nedover 
har tatt in over seg at organisasjonen 
Forsvaret består av enkeltmennesker 
som i det daglige også trenger respekt 
og anerkjennelse. Akkurat som i en-
hver annen virksomhet, det være seg 
både offentlig og privat. At kvinnene 
er på fremmarsj har utvilsomt hatt 
mye å si for den oppfatning landets 

innbyggere har av våre militære styr-
ker. 

Vi er så heldige å leve i et land der 
fred og frihet nærmest er en selvfølge. 
Krig og ufred er noe som bare eksiste-
rer langt borte. De fleste av oss lever i 
nuet og glemmer at morgendagen 
brått kan ble anderledes. Det er godt å 
vite at Forsvaret har tilpasset seg det 
nye trusselbildet med terror og anslag 
mot samfunnskritiske arenaer. Dess-
verre er det krefter i vårt eget land 
som ønsker å redusere landets for-
svarsevne ned mot nullpunktet. Det 
må ikke skje. Et trygt samfunn er uten-
kelig uten en slagkraftig militær styrke.

Som samfunnsaktør i fredstid gjør 
Forsvaret dessuten en formidabel inn-
sats i et omfattende samspill med det 
sivile samfunn.

Til glede og nytte for oss alle.

viktig å takke
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ingen stat i staten
redaktør jan erik thoresen

leder anne-lise johnsen
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aktuell: 
Generalmajor Kristin Lund
generalinspektør for  
Heimevernet

– kan ikke bruke 
utrente mannskaper

Det har vært mye diskusjon rundt Heimevernets begrensede øvingsmuligheter. 
– Fjoråret var et krevende omstillingsår, men vi ser fremover, sier generalin-
spektør for Heimevernet, generalmajor Kristin Lund. – I år skal 20 prosent av 
strukturen trenes, stigende til 50 prosent i 2012, sier hun.

av jan erik thoresen

Jeg har stor forståelse for den 
bekymring mange føler, ikke 
minst når det gjelder Heimever-

nets støtte til det sivile samfunn. 
Men at Heimevernet står stille og 
ikke fungerer, er langt fra korrekt. 
Fjoråret var et unntaksår fordi det 
ikke ble gjennomført ordinær tre-
ning av områdestrukturen. Dette 
dreide seg om et av mange grep For-
svaret måtte ta for å kunne levere 
prioriterte kapasiteter. 2009 ble så 
langt fra et hvileår. Det var et sterkt 
fokus på kompetanseheving, mottak 
av nytt materiell, oppdatering av 
planverk og gjennomgang av rutiner, 
for å nevne noe. For våre innsatsstyr-
ker har det vært mer trening enn 
noen gang. Over 1300 befal og spe-
sialister har gjennomført kurs og 
kompetanseheving, forteller general-
major Lund. Hun peker på at Innsats-
styrken på nærmere 3.700 mannska-
per ble øvet.

de operaTive leveranser
Heimevernets operative leveranser 
har ikke vært preget av nedskjærin-
gene. Det sivile samfunn ble støttet i 

en rekke operasjoner som eksempel-
vis «Full-City» – forliset og sikringen 
av «Air Force One» under fredsprisut-
delingen. I militær sammenheng har 
Heimevernet gjennomført flere skar-
pe styrkebeskyttelsesoppdrag og hatt 
kontinuerlig deltagelse i nærmest alle 
norske utenlandsoperasjoner.

– Slik situasjonen tross alt har 
vært, og fremdeles er, så er det en 
viktig oppgave for meg å motivere 
områdesjefene og skape forståelse 
for den situasjon vi befinner oss i. 
Det er demotiverende ikke å få øve 
og jeg kan heller ikke bruke uøvde 
mannskaper. På den annen side må 
vi se fremover i forvisningen om at 
det er et lys i tunnelen. Jeg har opp-
levd å få mange støtteerklæringer fra 
ulike samfunnsarenaer. Det er tyde-
lig at mange også utenfor Forsvaret 
ønsker å opprettholde et sterkt og 
effektivt Heimevern med sin lokale 
forankring og unike lokalkunnskap, 
sier Kristin Lund.

naTurlig omsTilling
I en tid da mye av fokus rettes mot 
den norske innsatsen i Afghanistan, 

Nordområdene, flykjøp og baseplas-
sering, er det viktig ikke å tape land-
forsvaret av syne.

– Vi må se nærmere på landfor-
svaret i Norge og hvordan Hæren og 
Heimevernet skal dimensjoneres og 
hvordan de skal kunne komplettere 
hverandre med sine ulike roller. Det 
dreier seg om å kunne tilpasse seg 
en ny tid der ikke minst informa-
sjonsteknologien er en inspirasjon 
til nytenkning og utvikling. Midt 
oppe i alt dette må Heimevernet 
finne sin plass og hele tiden leve 
med det som skjer i samfunnet og 
ute i verden. Jeg synes uttrykket 
«Train as you fight» er treffende på 
hvordan vi bør tenke og handle. Om-
stilling foregår kontinuerlig på alle 
nasjonale og internasjonale arenaer. 
Den kan oppleves som smertefull for 
dem som er midt oppe i det, men 
like fullt nødvendig. Som regel kom-
mer det noe godt ut av det. Om noen 
tid vil vi kunne vende blikket tilbake 
og medgi at forandringene var nød-
vendige, sier generalmajor Kristin 
Lund.  

Foto: Forsvarets mediesenter
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sivilforsvareTs oppgaver i fokus

Mer oppmerksomhet mot hendelser i fredstid, styrking av 
den lokale beredskapen og mer effektiv utnyttelse av Sivil-
forsvarets ressurser er hovedessensen i den nye sivilbeskyt-
telsesloven som nå er vedtatt i Stortinget.

Kommunal beredskapsplikt ble vedtatt av Stortinget i fjor og blir videreført 
i sivilbeskyttelsesloven.

Seniorrådgiver Elin Olsen i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Bered-
skap (DSB) sier i en kommentar at den nye loven tydeliggjør Sivilforsvarets 
oppgaver i fredstid og understreker kommunenes plikt til å utarbeide bered-
skapsplaner og hvordan de skal håndtere krisesituasjoner.

– Norge har ennå ikke kommet i mål med vurderingen av et nytt verne-
konsept for befolkningen med unntak av brannlovgivningen. Hovedgrunnen 
for å opprette Sivilforsvaret er å finne i folkeretten om at sivilbefolkningen har 
krav på vern i krig. Sivilforsvaret skal fremdeles ha egne oppgaver knyttet til en 
krigssituasjon, men den nye loven tydeliggjør også dets oppgaver i fredstid som 
forsterkningsressurs for nød – og beredskapsetatene, påpeker Elin Olsen.

Bønder har norges farligste yrke

En rapport fra Arbeidstilsynet viser at 273 personer mistet 
livet i landbruksulykker i perioden 1989–2009.

– Ulykkesrisikoen er høy også i byggebransjen og transportbransjen, men land-
bruket er, og har alltid vært, i en særklasse, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen 
i Arbeidstilsynet i en kommentar.

Likevel er tallet på dødsulykker nesten halvert den siste tyveårsperioden. 
Nedgangen kan i stor grad knyttes til at det blir færre bønder.

– Det har, relativt sett, blitt noe bedre, blant annet som følge av påbudet 
om setebelte i traktor som kom i 2002. I tillegg har vi økt antall tilsyn de 
siste årene og vi samarbeider godt med landsbruksnæringen. Målet vårt er 
færre ulykker. Folk skal ikke dø på jobb, sier Finboe Svendsen.

folk må selv ta ansvar

– En kan ikke alltid stole på at myndig-
hetene kan redde folk som utøver 
ekstreme og risikofylte aktiviteter, sier 
avdelingsdirektør Torill Tandberg i 
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og 
Beredskap (DSB).

En undersøkelse som er offentliggjort i 
DSBs tidskrift «Samfunnssikkerhet», 
viser at fire av ti nordmenn mener det er 
rimelig at myndighetene redder personer 
som rammes av ulykker ved deltakelse i 
risikofylte fritidsaktiviteter. Undersøkel-
sen er gjennomført av Norstat.

– Folk må tenke seg grundig om. Myn-
dighetene har redningsberedskap, men 
redningsmannskapene kan ikke alltid 
komme raskt frem. Noen ganger må 
mannskapene passe på at de selv ikke 
utsettes for fare. Folk må derfor ta ansvar 
selv og ikke uten videre stole på at de blir 
reddet av myndighetene eller frivillige 
redningsmannskaper, sier Torill Tandberg.

Undersøkelsen viser også at 70 pro-
sent av de spurte har tillit til at deres sik-
kerhet ivaretas av arrangørene av ulike 
organiserte fritidsaktiviteter. Avdelingsdi-
rektøren mener dette sender et klart sig-
nal til bransjen om at de må ta sikkerhe-
ten på alvor. I løpet av året vil DSB 
gjennomføre en større tilsynsaksjon 
overfor arrangører av tjenester som bl.a. 
dykking, ridning, rafting og klatring.

– Gjennom tilsynene ønsker vi å syn-
liggjøre virksomhetens ansvar for hindre 
alvorlige skader og dødsfall, understre-
ker Torill Tandberg.

Rensearbeid etter «Full City». Foto: Rune Drageset, Sivilforsvaret. Fo
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sTørre TryggheT ved sprengningsarBeid

Nye regler med strengere krav til kurs og utdanning skal redusere antall ulykker og uhell.

En ny utdanningsordning vil inne-
bære obligatorisk kursing for alle 
som skal drive med sprengningsar-
beid. Mens de tidligere sertifikat 
gjaldt nærmest ubegrenset i tid vil 
de nye sertifikatene kun gjelde for 
fem år av gangen. Det blir stilt krav 
om oppfriskingskurs med eksamen 
for å få sertifikatet fornyet. For dem 
som allerede har sprengningsserti-
fikat er det innført overgangsordnin-
ger frem til utgangen av 2012.

Avdelingsleder Siri Hagehaugen i 
Direktoratet for Samfunnssikkerhet 
og Beredskap (DSB) sier i en kom-
mentar at innehavere av spreng-
ningssertifikater kan risikere inn-
dragning om reglene ikke følges.

– Målet er å hindre at personer 
som mangler forståelse for eller inn-
sikt i det å håndtere eksplosiver, får 
drive med sprengning.

Den nye ordningen erstatter den 
tidligere ordningen med A-, B- og C-
sertifikat. Bergssprengningslederen 
skal være faglig rådgiver for virksom-
heten og hjelpe ledelsen med å utar-
beide risikovurderinger, sprengnings-
planer og øvrige rutiner. Videre skal 
vedkommende rettlede bergsprenge-
ren som er den som utfører det prak-
tiske sprengningsarbeid.

– Vi vet at dårlig planlegging og 
systemsvikt har ført til ulykker. Økt 
kompetanse vil bidra til større an-

svarsbevissthet og rutiner. Men selv 
om vi høyner kravene til fagfolkene er 
det sprengningsfirmaenes ledelse som 
har ansvart for at arbeidet utføres om 
forutsatt, påpeker Siri Hagehaugen.

Det er nå igangsatt et arbeid i EU 

for å opprette et system for id-mer-
king og sporing av eksplosiver til 
sivilt bruk. Det vil tidligst gjelde fra 
våren 2012. Systemet skal kunne 
spore eksplosiver i hele omsetnings-
kjeden fra produsent til sluttbruker.

møTeplass for ToTalforsvareT

Sentralt totalforsvarsforum er en møteplass for ledere på direktoratsnivå og i relevante sivile 
virksomheter. Forumet samles to ganger årlig.

Sentralt totalforsvarsforum tar opp 
gjensidig orientering, samordning og 
overordnet koordinering av aktuelle 
problemstillinger. Forumet diskuterer 
samarbeid og samfunnssikkerhet. 
Deltakere er ledere på direktoratsnivå 
og ledere i relevante sivile virksom-
heter med spesielt beredskapsansvar 
foruten sentrale ledere fra Forsvaret.

Totalforsvaret gjelder gjensidig støtte 
og samarbeid mellom Forsvaret og 
det sivile samfunn i hele krisespek-
teret. Konseptet skal bidra til en best 
mulig utnyttelse av samfunnets sam-
lede ressurser og evne til å forebygge 
og håndtere kriser. Sentralt totalfor-
svarsforum er derfor en viktig sam-
arbeidsplattform.

Forsvaret, representert ved Forsva-
rets operative hovedkvarter (FOH) og 
Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og Beredskap (DSB) leder forumet på 
henholdsvis militær og sivil side. 
Partene samles to ganger årlig og 
møtene arrangeres vekselvis av FOH 
og DSB.

Foto: Erik Kamfjord, DSB.
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prøveordning for tilsyn videreføres

I etterkant av strømutfallet i Steigen ble det i 2007 opprettet 
et fellesprosjekt mellom tilsynsmyndighetene for å gjen-
nomgå regelverk, veiledninger, tilsynspraksis og informa-
sjon. Nå anbefales ordningen videreført.

Det var Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) og Norges 
Vassdrags- og Elektrisitetsvesen (NVE) som tok initiativet for å se nærmere 
på mulighetene for å forbedre tilsynspraksisen, Av DSBs tilsynsmelding for 
2009 fremgår det at dette samarbeidet er anbefalt videreført.

I fjor ble det gjennomført felles tilsyn i fem nettselskaper; Eidsriva Nett, 
Ringerikskraft Nett, Gudbrandsdal energi, Oppdal E-verk og Tussa Nett. 
Områdene som ble valgt omfattet risiko og leveringspålitelighet, vedlikehold 
og modernisering, overføringsgrenser, feilanalyse og statistikk foruten tek-
nisk tilstand.

Ikke bare myndighetene, men også bransjen selv ønsker å oppnå en 
større grad av samordning og et mer effektivt tilsyn. Evalueringsrapporten 
åpner for videreføring i inneværende år og at tilsynene gjennomføres etter 
samme prosess som for 2009, dog med noen forbedringer.

norge leder østersjø-
rådet
Norge overtok 1. juli formannskapet i 
Østersjørådet, derunder også aktiviteter 
innen samfunnssikkerhet.

Østersjørådet består av de fem nordiske 
land, de tre baltiske land, Russland, Polen 
og Tyskland. I tillegg er Europakommisjo-
nen medlem. Rådet har til oppgave å 
igangsette og koordinere samarbeid mel-
lom medlemslandene på nasjonalt, regio-
nalt og lokalt nivå.

Rådet består av utenriksministrene og 
skal derfor ledes av den norske utenriks-
ministeren det kommende året

rettssikkerheten 
skal styrkes
Regjeringen foreslår at rettsoppnevnte 
sakkyndige må ha skriftlig mandat. I 
tillegg nedfelles det i lov at dersom 
siktede har nedsatt funksjonsevne, kan 
det være særlig grunn til å oppnevne 
forsvarer. Tilsvarende foreslås at det 
samme som hovedregel skal gjelde for 
sakkyndige oppnevnt av påtalemyndig-
hetene. Videre forslår regjeringen at når 
det ønskes sakkyndig bistand fra en 
institusjon opprettet for å yte rettsmedi-
sinske tjenester, må en rette henvendel-
sen til institusjonen og ikke til en bestemt 
person.

Regjeringen går også inn for å lovfeste 
at aktor skal frafalle tiltalen eller nedlegge 
påstand om frifinnelse hvis det fremgår 
som klart at det ikke er tilstrekkelig bevis 
for domfellelse.

rakettforbudet virker
For andre år på rad eter at rakettforbudet 
ble innført, har antall skader gått ned. I 
løpet av denne perioden er det totale 
antallet registrerte skader redusert med 
75 prosent. Det skyldes i all hovedsak 
forbudet mot privat bruk av raketter med 
styrepinne. I forbindelse med siste 
nyttårsfeiring ble det registrert 52 skader 
mot 79 og 221 de to foregående år. Av 
disse utgjør personskader henholdsvis 
46, 61 og 155.

Foto: Erik Bleken, DSB.
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Det er soldaten, ikke journalisten, som gir oss pressefri-
het. På samme måte er det soldaten, ikke statsministe-
ren, som er garantisten for demokratiet. Det er lett å 
glemme dette i en tid hvor valg av kampfly og kampfly-
baser ser ut til å være den eneste forsvarssaken av in-
teresse. Dette overdrevne fokuset på teknologi med en 
nærmest utelukkende satsing på materiellanskaffelser 
og infrastruktur har dessverre fått rotfeste i deler av 
forsvarsledelsen. På bekostning av volum, tilstedevæ-
relse og trening av soldatene.

Jeg vil hevde at det er nettopp soldaten som er vår 
mest avanserte og viktigste plattform. Andre plattfor-
mer, systemer og teknologier er utelukkende for å gi 
soldatene støtte. Det samme poenget kommer frem i en 
forskningsrapport fra FFI om trender i militære opera-
sjoner, hvor det framheves at dagens militære operasjo-
ner først og fremst er personellintensive. Utgangspunk-
tet for det nye Forsvaret må være at vi skal bevæpne 
soldatene, ikke at vi skal bemanne systemene.

Spørsmålet om hvordan vi skal skaffe Forsvaret til-
strekkelig mengde dyktige soldater er et av de mest 
grunnleggende forsvarspolitiske spørsmål. I Norge har 
vi, i likhet med svært mange andre av verdens stater, 
basert rekrutteringen av soldater til Forsvaret på verne-
plikt. Med dagens trusselbilde trenger Forsvaret ikke 
mange soldater, men gode soldater. Noen bruker dette 
som et argument mot verneplikten, men min påstand 
er at dette i realiteten er et meget godt argument for å 
beholde verneplikten. Verneplikten er helt fundamental 
for å skaffe bred rekruttering til Forsvaret. Dette er vik-
tig, både for Forsvarets legitimitet i befolkningen og for 
Forsvarets militære effektivitet. Verneplikten har gjen-
nomgått en stille revolusjon de siste tiårene, som er 
langt mer gjennomgripende enn folk flest er klar over. 
Kvaliteten på de ungdommene Forsvaret velger ut til å 
gjennomføre førstegangstjenesten er høyere enn noen-
sinne. De vernepliktige løser viktige nasjonale oppgaver, 
og de representerer et solid og bredt rekrutterings-
grunnlag. I dag utgjør verneplikten en viktig brikke både 
i kongevakt, grensevakt og kystvakt. Svært mange av 
dem som gjennomfører førstegangstjeneste skal også 
gjøre tjeneste i Heimevernet, og løse viktige oppgaver 
over hele landet fram til de er 44 år. 

Ingen vet hvordan fremtidens trusselbilde ser ut. 
Dersom noen hadde spådd for 30 år siden at vi i 2010 
bare kom til å ha en brigade, og at kun en av tre menn 
fullførte førstegangstjenesten ville de fleste bare ristet 

på hodet. Forsvaret vil også i fremtiden være under 
konstant endring i tråd med det til enhvert tid gjel-
dende trusselbilde. Muligheten for at Norge på et eller 
annet tidspunkt i fremtiden trenger flere soldater og et 
større forsvar enn det vi har i dag er derfor absolutt til 
stede. Verneplikten sikrer oss den nødvendige fleksibi-
liteten vi trenger.  

Verneplikten sikrer Forsvaret jevnlig tilgang til høyt 
kvalifiserte ungdommer. Men man er naturligvis helt 
avhengig av å trene soldatene tilstrekkelig og kvalitativt 
godt for å oppnå miliær effekt og sikre et godt forsvar 
av nasjonens interesser. Førstegangstjenesten skal være 
en utdanning for å oppnå militær kompetanse, ikke en 
lovbestemt ettårig oppbevaringsplass. Derfor er det 
svært opprørende for forsvarsvenner å konstatere at 
regjeringen i de siste års forsvarsbudsjetter ikke har 
bevilget tilstrekkelige midler til å gjennomføre den 
utdanningen de vernepliktige skal ha. Den økonomiske 
hverdagen ute på avdelingene er nå så presset at solda-
tene knapt skyter med sitt eget våpen eller sover i telt 
lenger. Forsvaret har rett og slett ikke råd til ammuni-
sjon og øvelsesdøgn. Situasjonen er mest kritisk i Hæ-
ren, men også de andre forsvarsgrenene har store utfor-
dringer.

Ingen vanlige HV-soldater, selve ryggraden i det mo-
derne Heimevernet, fikk øve i 2009. For 2010 legges det 
opp til at om lag en femtedel av HV-styrkene skal trenes. 
Dette forsvarte forsvarets politiske ledelse med at 2009 
og 2010 var såkalte unntaksår. Problemet er at unntaket 
er i ferd med å bli eller, mer korrekt formulert, allerede 
har blitt normalen. 

Den mest åpenbare årsaken til at Forsvaret ikke får 
øvd soldatene er de formidable leveransene vi leverer 
til operasjoner i utlandet. Få hadde vel eksempelvis 
trodd for fem år siden at Brigade Nord skulle slite med 
dobbelt så store leveranser til utlandet enn forutsatt – 
med SV i regjeringskontorene. 

La oss innse realitetene. Soldater må øve. En soldat 
som bare nesten øver er ikke nesten en soldat. Det er 
ingen soldat. Regjeringen må gjennom de kommende 
års forsvarspolitiske prioriteringer vise at den mener 
alvor når det snakkes om fokus på nordområdene og de 
nasjonale oppgavene. Bare på den måte kan vi sørge for 
at soldaten, vår mest avanserte plattform, er i stand til 
å gjøre jobben sin når det blir krevet.  

Steffen Rogstad har vært landstillitsvalgt i 
Vernepliktsrådet i perioden 2007–2010. Som 
talsmann for soldatene har han gitt uttrykk for 
klare standpunkter i viktige spørsmål under 
hele denne perioden. Hans engasjement har 
utvilsomt bidratt til å sette fokus på soldatene  
i det norske forsvar. Steffen Rogstad studerer 
nå juss ved Universitetet i Bergen.

Soldaten  
– vår mest avanserte plattform 

gjesteskribenten: Steffen Rogstad



t r y g g e  s a m f u n n  3 • 2 0 1 0  9 

Fo
to

: F
or

sv
ar

et
s m

ed
ies

en
te

r

Forsvaret har et bredt spekter av oppgaver, både i fred, krise, væpnet 
konflikt og krig. Den mest sentrale oppgaven er å bidra til å forebygge og 
håndtere sikkerhetsutfordringen mot Norge og norske interesser i 
nærområdene. I en globalisert verden må Forsvaret utføre dette arbeidet 
både hjemme og ute. Forsvarets strukturelle oppbygging er tilpasset de 
oppgaver som til enhver tid må løses, så vel nasjonalt som internasjonalt.

tema:

forsvaret 
i krig og fred
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tema: forsvaret i krig og fred

bindeleddet 
for forsvarets 
oppgaver
Forsvaret er et av de mest sentrale virkemidler 
myndighetene har for å understøtte Norges sikker-
hetspolitiske målsettinger.

Sikkerhetspolitikkens hovedmål er å ivareta landets grunnleggende sikker-
hetsinteresser og målsettinger. Ivaretakelsen av Norges suverenitet, territo-
rielle integritet og politisk handlefrihet er en grunnleggende sikkerhetsin-
teresse. Det kommer særlig til uttrykk gjennom vår satsing i nordområdene. 
Internasjonalt bidrar aktiv deltakelse i FN og NATO til å sikre norske interes-
ser.

Det er landets sikkerhets- og forsvarspolitikk som angir hva Forsvaret skal 
bidra med gjennom de forsvarspolitiske mål. Så vel alene, som sammen med 
allierte, skal Forsvaret sikre norsk suverenitet, norske rettigheter, interesser 
og verdier, foruten å bevare norsk handlefrihet mot militært og annet press. 
Gjennom deltakelse i flernasjonale fredsoperasjoner skal en, på folkerettslig 
grunnlag og internasjonalt forsvarsamarbeid, bidra til fred, stabilitet og 
håndhevelse av internasjonal rett og respekt for menneskerettighetene. 
Sammen med allierte skal Forsvaret sørge for å overholde landets allianse-
forpliktelser og møte ulike typer anslag og angrep for å sikre norsk og kol-
lektiv sikkerhet.

I fredstid skal Forsvaret bidra til å ivareta norsk samfunnssikkerhet, 
redde liv og begrense konsekvenser av ulykker, katastrofer, anslag og angrep 
fra statlige og ikke statlige aktører. Sammen med de sivile beredskapsres-
surser utgjør Forsvaret et vesentlig bidrag til landets totalforsvar.

konTinuiTeT  
preger poliTikkens 
hovedfokus

sikkerheTs- og forsvarspoliTikken:

Dette gjelder, uansett hvilken regje-
ring som måtte styre landet. De se-
nere år har det vært nødvendig å 
foreta justeringer. Det dreier seg om 
nordområdene, deltakelse i interna-
sjonale operasjoner i FN-regi og en 
nødvendig tilpasning og modernise-
ring av Forsvaret for å kunne møte 
fremtidens utfordringer.

nordområdene
Den økte vektlegging av nordområ-
dene understreker at dette er Norges 
viktigste strategiske satsningsom-
råde. Satsningen innebærer betyde-
lige utfordringer i det globale sik-
kerhetspolitiske landskapet der 
flere nasjoners interesser krysser 
hverandre. Mye av oppmerksomhe-
ten rettet mot områder som utvin-
ning, lagring og transport av petro-
leum, så vel som fiskeriforvaltning 
og miljøvern.

uTenlandsoperasJoner
Norsk deltakelse i internasjonale 
operasjoner skal forankres i FN-
paktens prinsipper for å sikre den 
nødvendige legalitet og legitimitet 
når militærmakt eventuelt må an-
vendes. I tråd med dette blir NATO 
den sentrale pilaren i vår kollektive 
forsvarsinnsats. 

uTviklingen av forsvareT
Forsvaret er et avgjørende virkemid-
del for å fremme norske verdier og 
interesser, moderne og fleksible inn-
satsstyrker som enten alene eller 
sammen med andre, kan bidra til å 
fremme norske interesser i ulike si-
tuasjoner som måtte oppstå, så vel 
hjemme som ute. Derfor er det spe-
sielt viktig å knytte Forsvarets innsats 
tett opp til andre politiske virkemid-
ler, både for ivareta det sivilmiltære 
samarbeid innen totalforsvarskon-
septet og for å løse de utfordringer 
norske styrker daglig møter gjennom 
utenlandsoperasjonene.
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en BæreBJelke i 
ToTalforsvareT

Nye sikkerhetsutfordringer 
har ført til økt fokus på sam-
funnssikkerhet. Forsvaret 
støtter det sivile samfunn 
ved ulike typer hendelser.

Forsvarets oppgaver er primært knyt-
tet til forsvar av statsmakten og dens 
grunnleggende interesser og verdier 
– et helt grunnleggende sikkerhets-
behov. Nye sikkerhetsutfordringer, 
som eksempelvis spredning av mas-
seødeleggelsesvåpen, internasjonal 
terrorisme og informasjonsangrep, 
har ført til økt fokus på samfunnssik-
kerhet. I tillegg har en rekke risiko-
faktorer, som faren for smittsomme 
sykdommer, naturutløste hendelser 
og store ulykker også fått økt betyd-
ning i det nasjonale sikkerhets- og 
beredskapsarbeidet. 

Det er politiet og øvrige sivile 
myndigheter som skal ivareta sam-
funnssikkerheten i situasjoner der 
statens sikkerhet ikke er truet. For-
svaret har fått i oppgave, med 
grunnlag i gjeldende lover og for-
skrifter og innenfor ramme av til-
gjengelige ressurser og kompetanse, 
å støtte det sivile samfunn ved ulyk-
ker, redningsaksjoner, naturkata-
strofer og annen fare for liv, helse og 
tap av store materielle verdier.

Totalforsvarskonseptet er en del 
av det sivilmilitære samarbeidet. Det 
omfattes både av den sivile støtte til 
Forsvaret og Forsvarets støtte til det 
sivile samfunn. Forsvarets bistand 
ved fredskriser vil normalt utgjøre 
et supplement til de sivile myndig-
heter når en krise er av en slik ka-
rakter at ansvarlig sektor ikke klarer 
å håndtere krisen på egen hånd. Et 
eksempel på dette er Heimevernets 
bistand ved ulike typer hendelser.

kongen er den høyeste 
militære befalingsmann

I følge Grunnloven utøves denne myndigheten av 
Kongen i statsråd. Storting og regjering fører den 
politiske kontroll med Forsvaret.

Det er regjeringen som har det øverste utøvende ansvar både for den mili-
tære og sivile forberedelse i fredstid og for ledelsen av totalforsvaret i kriser 
og krig. I saker av viktig utenriks- og sikkerhetspolitisk karakter konsulteres 
Stortingets organer før det tas endelige beslutninger. Utenriks- og forsvars-
komiteen behandler saker om det militære forsvar og den sivile beredskap 
mens Forsvarsministeren leder Forsvarsdepartementet og er konstitusjonelt 
og parlamentarisk ansvarlig for Forsvarets virksomhet. Såkalte mobilise-
ringsplaner og forsvarsplaner behandles utenom statsråd.

Det er Justisdepartementet som i fredstid har ansvaret for å samordne 
den sivile beredskapsplanleggingen. Samtidig har alle departementer be-
redskapsansvar innen sine fagfelt.
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tema: forsvaret i krig og fred

Berlinmurens fall i 1989 og oppløs-
ningen av Sovjetunionen skapte en 
ny sikkerhetssituasjon i Europa og i 
verden for øvrig. Slutten på den 
kalde krigen gled gradvis over i mer 
markant nord-sør konflikt. Selv om 
fiendebildet er endret er norsk sik-
kerhets- og forsvarspolitikk preget 
av kontinuitet og tilpassing til våre 
internasjonale omgivelser. Medvirk-
ningen i det internasjonale samar-
beid har fått enda større betydning 
for Norge.

fns nøkkelrolle
FN-pakten og folkeretten er mer be-
tydningsfull en noen gang for å 
kunne koordinere og løse de fleste av 
de sikkerhetsutfordringer verdens-
samfunnet står overfor, inkludert 
konfliktløsning og legitim bruk av 
militære virkemidler. En verdensor-
den bygget på FN og med FN som en 
ledende sikkerhetspolitisk aktør, 
sikrer en fredeligere og mer stabil 
global utvikling. Dette er en orden 
som bygger på folkeretten. FN har 
ikke selv ressurser til å gjennomføre 
alle de fredsoperasjoner som har vist 
seg nødvendige for å fremme inter-
nasjonal fred og sikkerhet. Organisa-

sjonen har derfor i en rekke tilfeller 
gitt mandat til operasjoner som 
gjennomføres av et mindre antall 
medlemsland eller regionale organi-
sasjoner som NATO, EU og Den afri-
kanske union (AU).

naTo og norge
The North Atlantic Treaty Organiza-
tion (NATO) er en allianse mellom 28 
nordamerikanske og europeiske land, 
basert på Atlanterhavspakten fra 
1949. Innenfor den overordnede ram-
men av FN, utgjør NATO hjørnestei-
nen i norsk sikkerhets- og forsvarspo-
litikk. Norges økende engasjement i 
nordområdene setter søkelyset på det 
som er alliansens viktigste oppgave, 
nemlig ivaretakelsen av medlemme-
nes sikkerhet. Fra norsk side er det 
ønskelig med et økende NATO-enga-
sjement her uten at det skal føre til at 
operasjoner i andre deler av verden 
svekkes. Norge har på sin side et om-
fattende engasjement i ulike NATO-
operasjoner, spesielt i Afghanistan, 
Kosovo og Tsjad.

nær opp Til eu
EU har vist en økende evne og vilje 
til å utvikle forsvarskapasitet og ut-

øve sivile og militære krisehåndte-
rings-operasjoner. EUs stridsgrupper 
(EU Battle Groups) og EUs forsvars-
byrå (European Defence Agency) er 
kjernen i denne satsningen. Innenfor 
rammen av sitt ikke-medlemskap 
har Norge meldt inn militært og si-
vilt personell til EUs styrkeregistre 
og deltar i EUs sivile operasjoner på 
Vest-Balkan og i Afghanistan. Norsk 
deltakelse er betydelig innen forsk-
ning og på teknologiområdet.

godT nordisk samarBeid
Til tross for ulik forankring med hen-
syn til EU og NATO fungerer det nor-
diske samarbeidet godt. Det er stor 
likhet i sikkerhetspolitiske vurderin-
ger og interesser. Det nordiske for-
svarssamarbeidet har den senere tid 
blitt en stadig viktigere del av de nor-
diske landenes forsvarspolitikk. Høs-
ten 2009 gikk samarbeidet inn i en ny 
fase ved at de nordiske forsvarminstre 
besluttet den nye, helhetlige organi-
sasjonen Nordic Defence Cooperation 
(NORDEFCO). Det nordiske samar-
beidet gir store fordeler og besparel-
ser, samtidig som landene beholder 
nødvendig suverenitet over sine ope-
rative kapasiteter.

internasjonalt samarbeid 
viktig for norge
Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk er dypt forankret i FN, NATO, EU og  
nordisk samarbeid.

Norske soldater patruljerer på gatene i Meymaneh, Afganistan. Foto: Forsvarets mediesenter.
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– Ikke så rart at mange var avven-
tende og at det ble omfattende de-
batt. Tross alt skulle en bort fra en 
komiteordning som hadde eksistert 
i alle år. På Stortinget hadde spørs-
målet lenge modnet seg. En så at 
verden hadde endret seg og at den 
gjeldende ordning ikke lenger var 
hensiktsmessig. Norges utenrikspo-
litiske engasjement tilsa til fulle at 
forsvarspolitiske spørsmål i stadig 
sterkere grad måtte sees i en bred 
sammenheng og ikke isolert. Tiden 
arbeidet for en slik løsning, påpeker 
Ine Marie Eriksen Søreide.

Som leder av Stortingets utenriks- 
og forsvarskomite er hun daglig 
opptatt med å behandle tunge og 
sentrale spørsmål som bl.a. Regjerin-
gens budsjetter, atomsikkerhet, valg 
av kampflybaser og Afghanistan en-
gasjementet. Komiteen har en omfat-
tende reisevirksomhet både i inn- og 
utland og spiller en sentral rolle un-
der statsbesøk både hjemme og ute.

BalansekunsT
Forsvarets omstrukturering fra et 
landforsvar til et innsatsforsvar har 
vært en lang prosess som ennå ikke 
er avsluttet. Parallelt med at landets 
styrker er sterkt redusert, møter vi 
utfordringer både nasjonalt og inter-
nasjonalt.

– Forsvaret skal engasjere seg på 
flere områder samtidig. Det krever 
løpende vurderinger tuftet på god 
planlegging. Samtidig som landet 
skal forsvares blir store ressurser, 
naturlig nok, trukket mot Nordom-
rådene og engasjementet i Afghanis-
tan. Hele vår forsvarsmessige innsats 
sees i sammenheng med våre alli-
erte gjennom de vedtatte FN-resolu-
sjoner. Denne spredning av ressur-
sene hadde ikke vært mulig uten vårt 

forpliktende FN-samarbeid. De en-
kelt medlemsland står solidarisk 
med hverandre og støtter den som til 
enhver tid måtte trenge det. Men 
uansett er det snakk om å balansere 
og det er i seg selv en løpende utfor-
dring. Særlig er engasjementet i 
Afghanistan krevende. Vi tar ut de 
beste og mest erfarne offiserer til 
tjeneste der. Det tapper miljøet her 
hjemme, ikke minst med tanke på 
opplæring og skolering av de styrker 
som senere skal tjenestegjøre ute. Vi 
er selvsagt klar over at denne balan-
seringen er av stor betydning og har 
god kontroll med den, sier komite-
formannen.

afghanisTan
– Vi må ikke glemme hvorfor vi er 
der. Det er for vår egen og våre alli-
ertes skyld. Å skape trygghet i våre 
egne land og hindre at terrororgani-
sasjoner får fotfeste og mulighet til å 
true vår egen frihet og sikkerhet. Når 
det er sagt er det nødvendig med 
både militær og sivil innsats. Taliban 
og andre terrororganisasjoner spiller 
på lokalbefolkningens misnøye og 
rekrutterer soldater med lovnad om 
at alt skal bli så mye bedre. Derfor 
har den sivile innsatsen så mye å si. 
Å skape stabilitet innebærer å bygge 
ut helsevesenet, bygge skoler og gi 
befolkningen tro på fremtiden. Dette 
tar tid og krever stor tålmodighet. 
Fienden vet å sette inn sine støt for å 
skape usikkerhet og kaos. Når det 
positive som bygges opp trues, blir 
det væpnet konflikt som igjen utlø-
ser militært engasjement. Selv om vi 
opplever tilbakeslag ser vi også po-
sitive resultater. Opptreningen av 
den afghanske hæren går bra. Langt 
flere går på skole enn før, bl.a. 85 
prosent av befolkningens 2 millioner 

jenter, har tilgang til helsetjenester. 
På den annen side sliter en med opp-
læring av politi og grensepoliti på 
grunn av korrupsjon, som dessverre 
er sterkt utbredt, forteller Ine Marie 
Eriksen Søreide.

Bedre sivilmiliTærT 
samarBeid
Formannen i Stortingets utenriks- og 
forsvarskomite mener samarbeidet 
mellom sivil og militær sektor kan 
bli bedre.

– Kort formulert kan vi nok si at 
Norge får for lite igjen i forhold til 
den samlede ressursbruk. Jeg mener 
kommunikasjonen og samhandlin-
gen mellom sivil og militær sektor 
kan bli bedre. Det samme gleder for 
de sivile organisasjonene seg i mel-
lom. Vi må ha respekt for at det er 
ulike synspunkter og strategier, men 
det må ikke være et hinder for god 
koordinering. En felles samarbeids-
plattform er viktig, sier Ine Marie 
Eriksen Søreide.

– riktig å slå sammen komiteene
Mange var skeptiske til å forene Stortingets utenriks- og forsvarskomiteer, 
men erfaringen viser at begge har tjent på det. – Verden har endret seg. Det er 
nødvendig å tenke helhetlig. Forsvars- og utenrikssaker er mer sammenvevd 
enn noen gang, sier komiteformann, Ine Marie Eriksen Søreide (H).

av jan erik thoresen

Foto: Bjørn Ove Fjellandsbø, Høyres Hovedorganisasjon.
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– Historien viser oss at den arme 
som ikke er i stand til å endre seg når 
omverdenen endrer seg, vil bli straf-
fet på slagmarken. Og det er nettopp 
den endrede sikkerhetssituasjonen, 
forårsaket av murens fall i 1989, som 
førte til behovet for å endre Forsva-
res innretning. Omstillingen er ikke 
en kritikk av mobiliseringsforsvaret. 
Tvert om, det tjente sin hensikt og 
bidro til norsk sikkerhet og suvere-
nitet i sin tid, understreker Forsvars-
sjef Harald Sunde.

økT kompleksiTeT
– Fremveksten av internasjonale ter-
rornettverk rammer verdenssamfun-
net gjennom spektakulære anslag. 
Klimaendringer fører til vannmangel 
og migrasjon med tilhørende sikker-
hetsutfordringer. De operative utfor-
dringer i dag er å ha evne til å hånd-

tere både klassiske høyintensitets 
konflikter og stabiliseringsoperasjo-
ner. På den ene side vil vi kunne møte 
en høyteknologisk motstander. På 
den annen side befinner vi oss i en 
situasjon der fienden er teknologisk 
underlegne, men operer uten uniform 
og skjuler seg blant den sivile befolk-
ning for så å slå til med bakholdsan-
grep eller veibomber. Enkelt sagt må 
vi kunne stå opp mot to diametralt 
ulike fiender, forklarer Harald Sunde.

alene – og sammen med 
allierTe
Forsvaret skal utføre de oppdrag de 
politiske myndigheter pålegger det.

– Vi utfører oppdragene godt, en-
ten det er alene eller i et samarbeid 
med våre alliert. Allianseforsvaret 
har vært en stabil faktor i vårt forsvar 
siden Norge ble medlem av NATO. 

Alliansetilknytningen innebærer at 
Forsvaret hele tiden må ha militære 
kapasiteter som er kompatible med 
dem som opereres av våre allierte. 
Det innebærer at vi må satse på kva-
litet innenfor teknologi og kompe-
tanse. Få, om noen land har i dag 
kvalitetsmessig bedre kamflyvåpen, 
kystvakt, grensevakt, etterretnings-
tjeneste, spesialstyrker eller stående 
hærstyrker enn Norge. Om noen år er 
det neppe noen som har en kvalitets-
messig bedre marine eller maritim 
helikopterkapasitet. Få om noen land, 
er i ferd med å få bedre utrustede 
soldater. Alt dette krever betydelige 
investeringer i materiell og mennes-
kelig kompetanse. Forutsetningen for 
at denne planen skal lykkes er at det 
er samsvar mellom oppdrag og bud-
sjett. Forutsigbarhet rundt disse 
faktorene er avgjørende for å reali- »

morgendagens forsvar
Omstillingen av Forsvaret gir landet et innsatsforsvar i stedet for et mobilise-
ringsforsvar. – Dette har vært en av de største omstillingene noensinne i of-
fentlig sektor. Realiseringen av langtidsplanen krever at Forsvaret omstiller, 
fornyer og operer samtidig. En særdeles utfordrende prosess, sier Forsvars-
sjefen, general Harald Sunde, som gir ros til personellet.

av jan erik thoresen

Force Protection på oppdrag i Kabul, Afghanistan i pansret kjøretøy. Foto: Forsvarets mediesenter.
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forsvarsdepartements 
strategiske rolle

Departementet er både en del av de politiske  
styringsapparat og en del av forvaltningssystemet.

Den strategiske ledelsen av Forsvaret inkluderer Forsvarsdepartementet (FD), 
Forsvarssjefen og dennes strategiske funksjoner i FD, samlokalisert med 
Forsvarsstaben. Departementet er en politisk og administrativ institusjon. 
Det innebærer at FD både er en del av det politiske styringsapparat og en 
del av forvaltningssystemet.

inTern organisering
Statsråden er medlem av regjeringen og departementets øverste leder. Stats-
sekretæren er direkte underlagt statsråden. Departementsråden er departe-
mentets høyeste embetsmann og administrative leder. Han er også rådgiver 
for statsråden og ansvarlig for underliggende virksomhet og tilrettelegging 
for sektoren. Departementsråden bistås av assisterende departementsråd, 
som også er hans stedfortreder. Assisterende departementsråd ivaretar i til-
legg oppgaven som materielldirektør.

forsvarssJefens rolle
Forsvarssjefen utøver sin rolle som forsvarsministerens øverste militære 
rådgiver. Forsvarssjefens strategiske funksjoner er integrert i departementet. 
Den militære kommandomyndighet er delegert til militære sjefer. Forsvars-
sjefen er landets øverste militære embetsmann. I krig fortsetter forsvars-
sjefen å være regjeringens nærmeste militære rådgiver, men den operative 
kommandomyndigheten over de militære styrkene, med unntak av Heime-
vernet, er forutsatt overført til NATOs integrerte kommandostruktur. For-
svaret operative hovedkvarter (FOH) leder fellesoperasjoner og koordinerer 
styrker som beholdes under nasjonal kommando i krise og krig. Hovedkvar-
teret har også ansvaret for norske styrker i utlandet.

Både sivile og miliTære

Forsvarsdepartementet er organisert i fire avdelinger og spiller en 
viktig rolle gjennom sin tilrettleggende og koordinerende virksomhet.

Departementet har i overkant av 300 ansatte. Det er både sivile og 
militære medarbeidere på alle nivåer.

• Avdeling for personell og fellestjenster
• Avdeling for sikkerhetspolitikk
• Avdeling for økonomi og styring
• Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging
• Internkontrollenheten
• Kommunikasjonsenheten
• Ledelsens sekretariat

sere målbildet i langstidsplanen, 
presiserer Forsvarssjefen.

Selv om Forsvaret begynner å se 
enden på omstillingen, vil det fort-
satt gå noe tid før alt er på plass. Det 
siste sentrale grep retter seg mot å 
gjenopprette balansen mellom den 
del av Forsvaret som opererer og den 
del som understøtter operasjoner. 
Videre gjenstår det viktige kampfly-
valget.

– Ethvert nytt materiellsystem 
krever dokumentasjon, etablering av 
kompetanse, organisasjon og fasilite-
ter for understøttelse. For å ta mate-
riellet i bruk må vi ha operatørkom-
petanse, taktiske retningslinjer og 
ofte organisatoriske endringer, opp-
lyser Sunde.

BredT spekTer
– Våre militære operasjoner foregår 
over et bredt geografisk spekter. 
Bredden i våre kapasiteter spenner 
fra overvåking av våre områder i 
nord til trefninger på bakken i Afg-
hanistan. Operasjoner under FN, 
NATO eller EU-flagg er en integrert 
del av Forsvarets totale virke og kan 
ikke frikobles fra helheten. Hele or-
ganisasjonen er involvert. Det inne-
bærer at systemer som samband og 
logistikk må ha evne til å operere 
over hele verden. Jeg er sterkt opp-
tatt av våre soldaters ve og vel, både 
i den forberedende fase av operasjo-
ner og ikke minst i ettertid. Å ivareta 
våre veteraner vil bli et satsnings-
område i årene fremover. Skal vi 
lykkes med utfordringene må vi 
være bevisste på at all krefter i orga-
nisasjonen kommer fra menneskene 
i den, sier Forsvarssjef Harald Sunde.

Forsvarssjef Harald Sunde. Foto: Adrian Lombardo.
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departementets etater

sTrukTurerT 
organisering

Forsvarets mange oppgaver  
krever en strukturert organise-
ring der hver enkelt av tjenes-
tene har sterk faglig forankring.

• Forsvarets operative hoved-
kvarter (FOH)

• Forsvarets logistikkorganisa-
sjon (FLO)

• Etterretningstjenesten 
• Forsvarets sanitet (FSAN)
• Forsvarets høgskole (FHS)
• Forsvarts informasjons-

infrastruktur (FNI)

På vegne av Forsvarssjefen ivaretar 
Forsvarsstaben (FST) ansvaret for å 
gjennomføre oppdrag og påse at 
beslutninger følges opp foruten det 
daglige arbeidsgiveransvaret for For-
svarets personell. Dette innebærer at 
FST har ansvart for at planverk og 
budsjetter som er fastlagt og formid-
let fra departementet blir iverksatt 
og gjennomført. Viseadmiral Jan Erik 
Finseth er leder for FST mens gene-
ralinspektørene, som er organisert 
utenfor Forsvarsstaben, har gjen-
nomføringsansvarer for styrkepro-
duksjonen i forsvarsgrenene og 
Heimevernet.

nasJonal sikkerheTs-
myndigheT (nsm)
Nasjonal sikkerhetsmyndighet er et 
direktorat, administrativt underlagt 
Forsvarsdepartementet, og er på 
vegne av Justisdepartementet og 
Forsvarsdepartementet det utøvende 

organ for forebyggende sikkerhet i 
henholdsvis sivil og militær sektor. 
NSM skal bidra til å sikre vitale ob-
jekter og informasjon mot sikker-
hetstruende virksomhet som spiona-
sje, sabotasje eller terrorhandling.

forsvareTs forsknings-
insTiTuTT (ffi)
FFI er en sivil forskningsinstitusjon 
med særskilte fullmakter, direkte 
underlagt Forsvarsdepartementet. 
Formålet er å drive forskning og ut-
vikling for Forsvarets behov. Foruten 
en rådgiverrolle for Forsvarets le-
delse skal instituttet se på trekk ved 
den vitenskapelige og teknologiske 
utvikling som kan påvirke forutset-
ningene for sikkerhets- og forsvars-
politikken.

forsvarsBygg (fB)
Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan 
underlagt Forsvarsdepartementet. 

Primæroppgaven er planlegging, 
utbygging, utleie, rådgivning, kultur-
minnevern og salg av Forsvarets ei-
endommer.  

Fra FOHs hovedkvarter. Foto: Forsvarets mediesenter.
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Hærens oppgave er å organisere, 
utdanne og trene avdelinger til bruk 
både hjemme og i utlandet, i fred, 
krise, væpnet konflikt og krig. Ho-
vedaktivitetene i Hæren er operative 
leveranser, styrkeproduksjon og 
kompetanseutvikling. Den moderne 
hæren må beherske ytterpunktene 
– og det er en krevende oppgave. 

en ny Trussel
– I løpet av de siste tiår har Hæren 
gjennomgått en totalrenovering. Vi 
har innrettet oss mot en annen øko-

nomi – og ikke minst et nytt trus-
selbilde. Nå bidrar vi aktivt innen 
NATO-alliansen, men det betyr ikke 
at vi ikke må kunne møte utfordrin-
ger i et krisescenario der vår nasjo-
nale suverenitet står på spill. Det å 
bidra ute og hjemme er to sider av 
samme sak, sier sjefen for Hæren, 
generalmajor Per Sverre Opedal. 

– Det er ikke noe mål i seg selv å 
være på den andre siden av jordklo-
den, men det ligger i vår natur å 
stille med de styrker som våre alli-
erte gjennom NATO og FN ber om. I 

dagens operasjonsmiljø bidrar Hæren 
med avdelinger i alle typer operasjo-
ner i et konfliktspekter som spenner 
fra fred til væpnet konflikt. Vi opere-
rer sammen med andre forsvarsgre-
ner og andre nasjonale og internasjo-
nale militære og sivile aktører, 
forteller generalmajor Opedal.

vikTig å forsTå
– Jeg ser det som svært viktig at folk 
her hjemme forstår hvorfor vi deltar 
med Hærstyrker i internasjonale 
operasjoner. Uten et forpliktende 
avtale verk om deltakelse på vegne 
av egne og alliertes interesser står vi 
uten garanti for en stabil sikkerhets-
situasjon i vårt eget land, påpeker 
generalmajor Per Sverre Opedal.

samarBeid
– Et tett samarbeid med de andre 
forsvarsgrenene er vesentlig for å 
lykkes. Både innenfor og utenfor For-
svaret må Hæren hele tiden fremstå 
som relevant og engasjert i en tid der 
den teknologiske utvikling gir kom-
plekse utfordringer på alle nivåer. I 
en tropp i Hæren kan vi derfor finne 
bruk av både luftmakt og sjømakt, 
presiserer generalmajoren.

sTyrke for fred – evne Til sTrid

Hærens visjon tuftes på tre grunnleggende verdier.

Respekt – Hærens og Hærens medarbeidere skal vise respekt for hver-
andre, for beslutninger i en konflikt – og for samfunnet rundt seg.

Ansvar – Hærens medarbeidere skal ta ansvar for seg selv og andre, 
for Hæren og Forsvaret, for oppdrag og oppgaver, for ressurser og re-
sultater, for menneske og miljø.

Mot – Hærens medarbeidere skal utvise mot i den daglige tjeneste så 
vel som i strid; ha mot til å tenke og utfordre seg selv og andre, hold-
ningen og beslutninger, til å endre og utvikle, til å engasjere fienden.

h
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hæren – forsvarets ryggrad
Hæren er det viktigste instrumentet for å beholde suverenitet over eget  
territorium. Erfaringen viser at de fleste konflikter krever territoriell kontroll 
av soldater på bakken.  
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eT floTT skue
Hans Majestets Kongens Garde (HMKG) er ikke bare marsj og 
musikk, men skal ivareta kongefamiliens sikkerhet ved krise 
og krig.

HMKG er kongehusets militære livvaktavdeling. Vaktholdet utføres i nært 
samarbeid med politiet.

Garden er å betrakte som en spesial tilpasset avdeling med høye krav til 
den enkelte gardists fysiske standard, selvstendighet, moral og evne til å føre 
seg i uniform. Alle gardister trenes og utdannes i militære stridsoppdrag. De 
utstyres og øves innenfor viktige militære kompetanseområder. Geværtje-
neste, pansret eskorte og nærkamp foruten spesialfelt som samband, sanitet, 
vedlikehold, transport og forsyningstjenester er noen av en gardists fagom-
råde.

HMKG er organisert direkte under Generalinspektøren for Hæren.

vokTer grensen moT russland
Grensevakten (GSV) overvåker også Norges del av Schengens 
yttergrense og skal hevde landets suverenitet.

Hovedoppgaven er imidlertid å overvåke den 196 km lange grensen mot 
Russland i et strategisk sentralt område. Oppgaven løses fra stasjonære ob-
servasjonsposter, med tekniske sensorer og med mobil patruljering fra båt, 
feltvogn, snøscooter, på ski eller til fots. GSV er en moderne avdeling som er 
organisert i et Garnisonskompani, et Utdanningskompani og et Grensekom-
pani. Kursing og trening foregår sammen med norsk politi, noe som gir 
grensejegerne begrenset politimyndighet. Begrenset politimyndighet er en 
forutsetning for å bistå politiet i henhold til lovverket (Riksgrenseloven og 
Utlendingsloven).

roBusTheT og  
kompeTanse
Forsvarets spesialkommando 
og Hærens jegerkommando 
er en operativ spesialstyrke 
som løser både nasjonale og 
internasjonale oppdrag.

Etter diverse omorganiseringer, den 
internasjonale terrorismens frem-
vekst og utviklingen av Norge olje-
virksomhet på kontinentalsokkelen, 
besluttet regjeringen i 1979 å opp-
rette en antiterrorkapasitet i Forsva-
ret. Denne oppgaven ble til HJS og 
Forsvarets spesialkommando (FSK) 
ble etablert i 1982 som en del av HJS. 
Fra midt på 1990-tallet ble det lagt 
større vekt på deltakelse i interna-
sjonale operasjoner. Hærens jeger-
kommando er i dag etablert på Rena.

Avdelingen har flere ganger del-
tatt i operasjoner utenlands og nyter 
stor anerkjennelse. Den rekrutterer 
og utdanner fallskjerm- og spesialje-
gere i tillegg til offiserer til Hæren og 
Forsvaret for øvrig. Dessuten funge-
rer den som våpenskole med fagan-
svar for all fallskjerm- og spesialje-
gertjeneste i Hæren og fallskjerm- og 
kontraterrortjeneste i Forsvaret.
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Brigade Nord er Hærens viktigste verktøy for å forebygge og håndtere sik-
kerhetspolitiske kriser i Norge og for å bidra til kollektivt forsvar av Norge 
og NATO. Brigadestaben er en mobil brigadekommando som kan lede både 
norske og utenlandske styrker i Norge eller i utlandet. Brigaden utdanner 
hvert år ca. 2.500 soldater.

nasJonalT og inTernasJonalT
Brigadens kampavdelinger omfatter 2. bataljon, panserbataljonen og Tele-
mark bataljon.

2. bataljon er en kampavdeling med en utfordrende tjeneste rettet inn 
mot kampsituasjoner og oppdrag i fredsstøttende operasjoner.

Panserbataljonen har, tradisjonelt sett, vært Hærens knyttneve med tungt 
pansret materiell. De senere år har bataljonen vært en av de største bidrags-
yterne av avdelinger til utenlandske operasjoner.

Telemark bataljonen er en vervet, profesjonell avdeling. Bataljonen kan 
bidra både hjemme og ute, i krig som i fred og utgjør kjernen i landets hur-
tige reaksjonsstyrke.

eTTerreTnings- og sTøTTeavdelinger
Brigade Nord har syv støtteavdelinger. Disse er Etterretningsbataljonen, 

Ingeniørbataljonen, Artilleribataljonen, Sambandsbataljonen, Sanitetsbatal-
jonen, CSS-bataljonen (logistikk) og Militærpolitikompaniet.

hærens viktigste kampavdeling
Brigade Nord er moderne og kan planlegge, lede og gjennom-
føre koordinerte og målrettede operasjoner sammen med 
styrker fra andre forsvarsgrener og allierte.

høyesTe mulig 
operaTiviTeT

Hærens Våpenskole (HSV) 
forvalter kompetanse om 
landmakten og skal bidra til 
å øke Hærens operative 
evne.

Å drive nyskapende utvikling, gjen-
nomføre kvalifiserende utdanning 
og trening er viktige oppgaver for 
Hærens Våpenskole. Et tett samar-
beid med resten av Hæren og For-
svaret er derfor avgjørende for at 
HVS skal fungere optimalt. HVS skal 
bidra til at beslutningene om hvor-
dan den norske Hæren til enhver tid 
skal utdannes, øves og utstyres rik-
tig, blir iverksatt i praksis.

Hærens Våpenskole besitter en 
bred kompetanse fra operasjoner 
både i Norge og utlandet. Skolen er 
lokalisert på Rena og Elverum. Vå-
pen og troppearter er viktige kultur-
bærere som ivaretar og viderefører 
Hærens tradisjoner.

En Leopard på Hjerkin skytefelt under øvelse Kosovo. Foto: Forsvarets mediesenter.
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Det var erfaringene fra andre ver-
denskrig som førte til etableringen 
av Heimevernet i 1946. Styrken ble 
opprettet etter modell fra Hjemme-
fronten med et stort antall soldater 
spredt over hele landet og som opp-
bevarte sin utrustning hjemme. 
Soldatmassen består av soldater som 
har avtjent en 3-6 måneders grunn-
kurs eller full førstegangstjeneste før 
de ble overført til Heimevernet. I til-
legg er det mulig å søke seg inn som 
frivillig. HV består i dag av 45.000 
soldater og befal fordelt på tre styr-
ker; innsats-, forsterknings- og opp-
følgingstyrker.

Heimevernet utdanner utskrevet 
befal ved Heimevernets befalsskole 
ved Porsanger garnison og ved Befal-
skolen for Marinen for sjøheimever-
net. I tillegg blir en rekke spesialister 
og befal utdannet ved Heimevernets 
skole- og kompetansesenter (HSKS) 

på Dombås og gjennom ulike kurs i 
regi av Heimevernets fire regioner.

Heimevernet har nær kontakt 
med det sivile samfunn i og med at 
de fleste mannskaper og offiserer er 
sivilister i det daglige. Men det er 
også en formell kontakt. Hvert dis-
trikt har et råd hvor sivile organisa-

sjoner er representert. Dette samar-
beidet finnes også på landsbasis. Et 
annet organ er Heimevernsnemn-
dene, hvor lokale politikere sammen 
med representanter fra politiet er 
med på å avgjøre hvem som er skik-
ket for tjeneste.

heimevernet – nært og kjært
Heimevernet (HV) er en forsvarsgren i nær kontakt med det sivile samfunn. 
Hurtig mobilisering, unik lokalkunnskap og tilstedeværelse når kriser truer er 
den beste PR Forsvaret kan få.

heimeverneTs hovedoppgave

• Beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner, herunder
 - Styrkebeskyttelse
 - Uttak/rullering av forhånds lagret materiell
 - Besøk og alliert trening
 - Sikring av infrastruktur, nøkkelpersonell og materiell
 - Overvåking og kontroll

• Støtte forsvarsgrenene og totalforsvaret i fred, krise og krig.

• Bidra med støtte til det sivile samfunn (§ 13 – operasjoner)

Hjelper det sivile samfunn. Foto: Forsvarets mediesenter.
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luftforsvaret – en liten, 
men moderne styrke
Det norsk luftforsvaret er en liten, men moderne styrke. Foruten å hevde suve-
renitet over norsk territorium og støtte til andre forsvarsgrener er det sterkt 
fokus på internasjonale operasjoner.

Luftforsvaret består av seks flystasjo-
ner, to kontroll- og varslingsstasjo-
ner, to utdanningssentre og ni skva-
droner foruten to bataljoner med 
luftvernartilleri. I tillegg har Luftfor-
svaret redningshelikopterdetasje-
ment på Banak, Florø, Rygge og Sola. 
Ledelseselementet består av Luftfor-
svarsstaben (LST), Luftoperativt in-
spektorat (LOI) og Luftforsvarets ut-
danningsinspektorat (LUI).

spydspissen
På hver av flystasjonene er det sta-
sjonert en luftving og en logistikkor-
ganisasjon. Luftvingen består av 
operative avdelinger – selve spyd-
spissen i Luftforsvaret. Flystasjonene 
og Forsvarets logistikkorganisasjon 

(FLO) stiller infrastruktur og støtte 
tilgjengelig for at luftvingen skal 
kunne utføre sine operative aktivite-
ter. Luftforsvarets kontroll- og vars-
lingsstasjoner sørger for å overvåke 
luftrommet over norsk territorium 
og er en del av NATOs luftvarslings-
tjeneste.

Luftforsvarets skoler og utdan-
ningssentre sørger for utdanning og 
kompetanseheving både til Forsva-
rets fellesavdelinger og til Luftfor-
svarets organisasjon.

sTyrken
I fredstid omfatter Luftforsvarets 
styrke ca. 1650 yrkesoffiserer, befal, 
vervede og sivilt ansatte. I tillegg 
kommer 100 befalselever og ca. 750 

soldater. Styrken ved mobilisering 
omfatter 5.548 personer.

Luftforsvaret disponerer 57 F-16 
kampfly, ett forsterket NASAMS luft-
vernbatteri, tolv Sea King helikoptre, 
seks P3 Orion maritime overvåkingsfly, 
to Hercules-J transportfly, seks Lynx 
helikoptre, 18 Bell helikoptre, tre Da-20 
fly, 15 Saab Safari skolefly og to Basesett.

akTiv delTakelse
Siden 1994 har Luftforsvaret deltatt 
med fly, helikoptre og personell i 
konfliktområder som Bosnia-Her-
zegovinia, Kosovo og Afghanistan. 
Norske P3 Orion overvåkingsfly har 
også ved flere anledninger operert ut 
fra Italia for å overvåke Middelhavet 
i kampen mot terror.

Hercules og F-16 i skjønn forening. Foto: Forsvarets mediesenter.
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deT fremTidige lufTforsvar
Hvilken innretning Norge skal ha på sin nasjonale luftmakt, er først og fremst 
et politisk spørsmål. For å kunne gi et godt politisk beslutningsgrunnlag er 
det nødvendig å ha en fagmilitær formening om hvordan luftmakten bør 
utvikles.

Luftforsvaret, representert ved Luftforsvarsstaben, utga i 2006 dokumen-
tet «Luftmaktvisjon 2025.» Visjonen uttrykker Luftforsvarets fagmilitære syn 
på hvilken retning norsk luftmakt bør ha og er et viktig grunnlag for Forsva-
rets luftmilitære råd til Forsvarssjefen. Dokumentet baserer seg på de sik-
kerhetsutfordringer og overordnede sikkerhets- og forsvarspolitiske føringer 
som er skissert i Stortingspreposisjon nr. 42 (2003–2004) og operative kon-
septer som nettverksbasering og effektbasert tilnærming til operasjoner.

nye kampfly kommer
Etter rundt 40års tjeneste vil Forsvarets F-16 kampfly nå sin levetidsgrense 
rundt 2020. Som en etterfølger har den norske regjering valgt F-35 Joint 
Strike Fighter (JSF) som F-16s etterfølger. Kjøpet av nye kampfly for perioden 
202-2050 blir trolig det største enkeltprosjektet i Forsvarets historie med en 
kostnadsramme rundt 40 milliarder kroner.

JSF ble blant annet valgt på grunn av sin overlegenhet når det gjelder 
hovedoppgavene – informasjonsinnhenting og overvåking, samt bekjem-
pelse av fly i luften, på bakken og på havoverflaten.

Fra en oppvisning ved Gardermoen. Foto: Forsvarets mediesenter.
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sjøforsvaret – snart europas 
mest avanserte marine
Sjøforsvaret er på god vei med sin modernisering. Norge har en fleksibel og 
relevant maritim styrke, spesialtrent på å håndtere sjøkontroll – operasjoner i 
kystsonen.

Sjøforsvaret er et sikkerhetspolitisk 
verktøy for å ivareta maritime opp-
gaver i fred, krise og krig, både na-
sjonalt og internasjonalt. Det består 
av Kystvakten, et taktisk ledelsesele-
ment (Norwegian Task Group), fem 
fregatter, seks undervannsbåter, seks 
MTB-er, seks mineryddingsfartøyer, 
Marinejegerkommandoen, Minedyk-
kerkommandoen og Kystjegerkom-
mandoen. I tillegg skal det utvikles 
logistikk på kjøl (Combat Service 
Support).

opererer som en sammen-
saTT sTyrke
Ved å utvikle de kystnære krigfø-
ringskapasitetene skal Sjøforsvaret 
løse sikkerhetspolitiske utfordringer, 
alene eller sammen med de allierte. 
Den norske maritime brigaden skal 
kunne operere som en sammensatt 
styrke helt inn mot en vanskelig til-
gjengelig kyst. Sjøforsvaret skal være 
klar til hurtig deployering av Norwe-
gian Task Group bestående av kam-
penheter innenfor alle krigførings-
områder med en sjef og ett gjøremål. 
Når moderniseringen er endelig full-
ført vil Norge få det verktøy som 
kreves for å holde kontroll i et kre-
vende havområde og en lang kyst-
linje i fred, krise og krig.

inTernasJonale forplik-
Telser
På den måten vil Sjøforsvaret ikke 
bare kunne delta internasjonalt, men 
det er også avgjørende for å kunne 
håndtere kriser og konflikter langs 
vår egen kyst og i norske havområ-
der. Den stående maritime styrken 
vil også innfri kravene til Forsvarets 
innsatsstyrke og NATO.

KNM Storm på øvelse utenfor Bergen. Foto: Forsvarets mediesenter.
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tema: forsvaret i krig og fred
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fakTa om sJøforsvareT

Sjøforsvaret består av Kystes-
kadren, Kystvakten og skolene. 
Kysteskadren er sjøforsvarets 
operative styrke på sjø og land, 
mens Kystvakten i fredstid er 
statens primære myndighets-
utøver på havet og forsvarets 
viktigste virkemiddel for episo-
dehåndtering i havområdene.

Sjøforsvarets skoler gir en hel-
hetlig sjømilitær profesjonsut-
danning for at personellet skal 
være skikket og kompetent til å 
bruke og videreutvikle Forsva-
rets maritime kapasiteter.

toll, miljø og redning
Kystvakten er primær myndighetsutøver i norske 
juridiksjonsområder innenfor fiskerikontroll og 
samarbeider nært med fiskerimyndighetene for å 
sikre god ressurskontroll.

Virksomhetsområdet omfatter også oppgaver innen suverenitetshevdelse, 
tolloppsyn, miljøoppsyn, redningsaksjoner og anløpskontroll. For kunne 
utføre disse oppgavene på en effektiv måte har Kystvakten politimyndighet 
med hjemmel i Kystvaktloven. Overvåkingen med fisket i havområdene 
underlagt norsk fiskerijuristdiksjon – norsk økonomisk sone, fiskerisonen 
ved Jan Mayen og vernesonen rundt Svalbard – har vært, og er, Kystvaktens 
viktigste og høyest prioriterte oppgave. Rundt 70 prosent av Kystvaktens 
ressurser anvendes på dette området.

Det er et omfattende og godt samarbeid mellom Kystvakten og Fiskeri-
direktoratet. Innenfor andre lovfestede oppgaver samarbeides det med andre 
statige etater som Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Tollvesenet og politiet.KNM Storm på øvelse utenfor Bergen. Foto: Forsvarets mediesenter.

Norsk stridebåt under øvelse. Foto: Forsvarets mediesenter.
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forsvareTs felles 
kapasiTeTer:
• Befalsskolen for Etterretning og 

Språk
• Etterretningstjenesten
• Feltprestkorpset
• Forsvarets boligtjeneste
• Forsvarets forskningsinstitutt
• Forsvarets høgskole (med tilhørende 

avdelinger)
• Forsvarets informasjonsstrukturer
• Forsvarets kompetansesenter for 

logistikk og operativ støtte
• Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)
• Forsvarets medisenter (FMS)
• Forsvarets militærgeografiske 

tjeneste
• Forsvarets operative hovedkvarter 

(FOH)
• Forsvarets sanitet
• Forsvarets avdeling for kultur og 

tradisjon
• NALLA

Mer informasjon på nettadressene
www.forsvaret.no og www.mil.no

Vernepliktsverkets oppgave er, blant 
annet, å sørge for innrullering, klas-
sifisering (sesjon), militært rulle-
blad, mobiliseringsdisponering og 
avtakking – med andre ord alt som 
har med verneplikten å gjøre.

Den allmenne verneplikten er 
nedfelt i Grunnlovens § 109; «Enhver 
Statens Borger er i Alminderlighet 
lige forpligtet, i en vis Tid at værne 
om sit Fædreland uden Hensyn til 
Fødsel eller Formue.»

Basert på vedtak i Stortinget blir 
et bestemt antall venepliktige (av 
begge kjønn) årlig innkalt til sesjon. 
De fleste blir klassifisert det året de 

fyller 19 år. Hvorvidt de innkalte blir 
erklært «dugelig til tjeneste» blir 
avgjort av den enkeltes helsetilstand. 
Selv om en ungdom ikke er å anse 
som «stridsdyktig» kan en bli pålagt 
andre oppgaver i Forsvaret. 

Fra januar i år ble det innført obli-
gatorisk sesjon for begge kjønn.

– Forsvaret kan velge blant hele 
årskull og det er de aller beste som 
blir valgt ut til tjeneste. Det vil legge 
et godt grunnlag for at Forsvaret 
fremdeles vil kunne holde et meget 
høyt nivå, sier major Magne Hansen 
ved sesjonssenteret på Hamar.

verneplikten – forsvarets 
grunnpillar

På vegne av Forsvarssjefen har Vernepliktsverket 
ansvaret for felles vernepliktsforvaltning. Den all-
menne verneplikt er Grunnlovsfestet.

Rekrutter på øvelse ved Bardufoss. Foto: Forsvarets mediesenter.
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tema: forsvaret i krig og fred

etterlyser sterkere debatt om 
likestilling i forsvaret

En åpenhjertig Grete Faremo tro til på Kvinnekonferansen i Forsvaret: – Arbei-
det for økt kvinneandel og likestilling må bli en del av den daglige virksomhe-
ten og følges opp på alle nivåer, sa forsvarsministeren.

forsker på veTeraner
Forsvarsdepartementet har bevilget penger til et forsk-
ningsprosjekt for å få mer innsikt i veteranenes helse og livs-
situasjon. Hensikten er å kunne gi ytterligere hjelp til dem 
som trenger det.

Prosjektet skal gjennomføres av Forsvarets sanitet og vil gi Forsvaret og 
Forsvarsdepartementet mer kunnskap om situasjoner for soldater som har 
tjenestegjort i Libanon, Irak, Balkan, Somalia og Afghanistan.

Siden andre verdenskrig har Norge hatt rundt 120.000 menn og kvinner 
på utenlandsoppdrag.

– De aller fleste har fått verdifull erfaring fra sin deltakelse, men noen 
sliter med ettervirkninger i form av fysiske og psykiske skader. Vi har i dag 
ingen fullstendig oversikt over hvor mange det dreier seg om eller hvordan 
livene deres arter seg. Det er derfor helt nødvendig å få denne innsikten for 
bedre å kunne forebygge psykiske ettervirkninger og gi riktig tilpasset opp-
følging, sier lederen for Kontor for psykiatri og stressmestring i Forsvaret, 
psykiater Jon Reichelt.

I tillegg til å avdekke omfang og alvorlighetsgrad av psykiske plager og 
skader, vil prosjektet også inkludere andre aspekter rundt veteranenes livs-
situasjon. Resultatene forventes å foreligge i 2012.

– Ledelse handler om ansvar og de-
finisjonsmakt. Mens menn stillferdig 
praktiserer radikal kvotering, tar 
kvinnene diskusjonen om vi er for 
moderat kvotering. Mens menn har 
definert hva som gjør en god soldat, 
så må vi utfordre definisjonsmakten, 
sa Faremo foran en fullsatt sal.

– Jeg er opptatt av at vi må få en 
sterkere debatt om likestilling og 
maktfordeling i Forsvaret. Vi har i 
underkant av 17.300 ansatte i For-
svaret. I dag har vi 4 kvinner fra 
oberstnivå og opp. Jeg sier ikke mer! 
Vi trenger endring. Forsvaret er ikke 
en organisasjon i takt med tiden når 
kvinnene kun utgjør i underkant av 

9 prosent, påpekte Grete Faremo.
– Hver gang jeg spør befal om 

hvorfor de valgte Forsvaret eller 
deltakelse i internasjonale operasjo-
ner, oppgir de fleste at deres yrkes-
valg modnet under verneplikten. 
Den er reservert for menn, og etter-
som den er vår viktigste rekrutte-
ringsarena, så blir det tungt å rette 
opp den skjeve kjønnsbalansen. Se-
sjonsplikt for kvinner er vel og bra. 
Det gjør at vi raskt kan finne frem til 
skikkede og motiverte kvinner og 
spisse vår ressursbruk mot dem. 
Men for meg er dette bare ett skritt 
i en gradvis innføring i verneplikt for 
kvinner på linje med menn. Det er 

inkonsekvent at Staten fremmer li-
kestilling i navnet, men samtidig 
håndhever en lov som kun gjelder 
halve befolkningen. Jeg vet at tiden 
ennå ikke er moden for full likestil-
ling her, men jeg vil søke å innføre 
regler som sikrer at kvalifiserte 
kvinner blir innkalt til intervju når 
viktige stillinger skal besettes. Le-
derutviklingsprogrammet i regi av 
Forsvarets høgskole er bra. Tiltaket 
Nye Kvinner Topp starter i innevæ-
rende år. Et slikt program skal både 
motivere for lederstillinger og være 
en del av en helhet, sa forsvarsmi-
nister Grete Faremo.

Generalløytnant Bernt Brovold og statsminister Jens Stoltenberg dekorerer en soldat. Foto: Forsvarets mediesenter.
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– Regjeringens mål er å sikre landet 
et moderne forsvar med evne til å 
levere i hele krisespekteret. Lang-
tidsplanen ligger til grunn for den 
store og omfattende omstilling For-
svaret har vært, og fremdeles er, inne 
i. Resultatet av denne planen er et 

kunnskaps- og kompetansebasert 
innsatsforsvar med vekt på åpenhet, 
kjerneverdier og profesjonell forvalt-
ning. Regjeringens syn er at Forsva-
ret til enhver tid må omstille seg til 
det trusselbildet som er relevant. 
Murens fall og oppløsningen av Sov-
jetunionen markerte slutten på den 
kalde krigen. I kjølvannet fulgte en 
nord-sør konflikt med et mer kom-
plekst fiendebilde og med nye og 
krevende utfordringer. Terrortrus-
selen er også blitt et europeisk pro-

blem, påpeker forsvarsministeren i 
intervjuet med Trygge Samfunn.

fokusere på kJerneopp-
gaver
Norges syn er at NATO først og 
fremst må være en forsvarsallianse 

og den sentrale organisasjonen for 
håndtering av de alliertes sikker-
hetsutfordringer.

– NATO må være i stand til å gi 
medlemslandene i alliansen den 
tryggheten som ligger i et kollektivt 
forsvar. Gjensidig bistand i tilfelle 
væpnet angrep er selve fundamentet 
NATO er tuftet på. NATO bør fortsatt 
kunne påta seg internasjonale ope-
rasjoner «out of area», forutsatt at 
disse er forankret i klare FN-mandat. 
Balansen mellom «hjemme» og «ute» 

skal avveies på nytt gjennom en 
åpen og inkluderende prosess på 
toppmøtet i Lisboa i november, for-
teller Grete Faremo.

nordområdene
Nordområdene er vårt viktigste stra-
tegiske satsningsområde der militær 
tilstedeværelse, suverenitetshev-
delse og myndighetsutøvelse står 
sentralt.

– Her er det verd å merke seg at 
Forsvaret utøver viktig bistand til 
det sivile samfunn gjennom kyst-
vakttjeneste, overvåking, rednings-
tjeneste og grensevaktkontroll. Til-
stedeværelsen øker også evnen til å 
forebygge episoder og kriser og er et 
bidrag til regional stabilitet. NATO 
har en naturlig rolle å spille i forhold 
til mulige sikkerhetsutfordringer. 
Regjeringen ønsker at en bevissthet 
rundt slike utfordringer skal gjen-
speiles i planverk, informasjonsut-
veksling og øvelser. Flere øvelser i 
NATO-regi vil demonstrere solidari-
tet og samtidig danne grunnlaget for 

– Langtidsplanen understøtter ikke bare det 
nasjonale forsvar og forpliktelsene til NATO-
alliansen, men også det sivilmilitære samar-
beid, sier forsvarsminister Grete Faremo.  
Hun understreker at Nordområdene er vårt 
viktigste strategiske satsningsområde.

av jan erik thoresen

– bra med enighet 
i forsvars- og sikker-

hetspolitikken

profilen

«Forsvaret utøver viktig bistand til det sivile 
samfunn gjennom kystvakttjeneste, overvåking, 

redningstjeneste og grensevaktkontroll»
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et samarbeid med Russland på flere 
områder, understreker forsvarsmi-
nisteren.

omfaTTende innsaTs i 
afghanisTan
– Vårt engasjement i Afghanistan 
bidrar til hjelp til selvhjelp. Hoved-
målet på militær side er å sette af-
ghanerne bedre i stand til å overta 
ansvaret for egen sikkerhet og vekt-
legge beskyttelse av sivilbefolknin-
gen. Nøkkelen til suksess er trening 
og oppbygging av afghanske statsin-
stitusjoner. Arbeidet med å styrke de 
afghanske sikkerhetsstyrkene koor-
dineres gjennom en felles NATO 
treningsmisjon. Dette finansieres 
gjennom et støttefond der Norge 
bidrar med 20 millioner dollar i 
inneværende år. I tillegg kommer 10 

millioner dollar til oppbygging av 
afghansk politi. Våre soldater gjør en 
formidabel innsats. Det de leverer 
holder høy faglig standard, under-
streker Grete Faremo.

flere øvelser
Debatten rundt forsvarspolitiske 
spørsmål domineres av fagmilitære 

og politikere. Sjelden er det privat-
personer å finne i spaltene.

– Det er bra med bred enighet i 
forsvars- og sikkerhetspolitikken. Det 
gagner folk flest. Men jeg ser gjerne 

at det kommer flere ytringer. De 
fleste av oss er, naturlig nok, mest 
opptatt av de nære ting i dagliglivet. 
Her ligger nok forklaringen. Jeg vet 
at det fra flere hold er gitt uttrykk 
for bekymring fordi Heimevernet og 
Sivilforsvaret i en periode ikke har 
kunne øve sine mannskaper i den 
utstrekning de kunne ønske og at 

totalforsvaret derfor er svekket. Jeg 
tror ikke det. Det var nødvendig å 
disponere midlene noe annerledes, 
men nå trappes øvelsene opp igjen, 
sier forsvarsminister Grete Faremo.

«Regjeringens mål er å sikre landet et 
moderne forsvar med evne til å levere i hele 

krisespekteret»

Forsvarsminister Grete Faremo ute blandt soldater. Foto: Forsvarets mediesenter.
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NYTT fra KFB

linderudseminareT arrangeres i novemBer

Årets Linderudseminaret arrangeres 15. og 16. november. Temaet denne gang 
er «Klimaendring, ekstremvær og beredskap». Gjennom foredrag og krisespill 
vil den sivile og militære beredskap bli utfordret til å løse et tenkt scenario 
som går på et katastrofeliknende ekstremvær som rammer deles av norske-
kysten.

Les nærmere om program og påmelding på www.kfb.no

Beredskapsseminar i Bergen

Leder for KFB Hordaland, Bjarnhild Hodneland, var sentral da Kvinne- og 
familieforbundets beredskapsutvalg arrangerte et beredskapsseminar i Ber-
gen nylig.

Styreleder i Fokus, Ågot Valle, orienterte om sin organisasjon og ga en 
oversikt over implementeringer av FN resolusjon 1325 om «Kvinner, fred og 
sikkerhet» og besvarte aktuelle spørsmål.

Styreleder Anne-Lise Johnsen, KFB, fortalte om prosjektet «Finn meg» med 
sterke anbefalinger om å engasjere seg. Tor Brekkeflat, som er gateprest i 
Bergen, kåserte om psykisk helse og hvordan vi som medmennesker kan 
hjelpe dem som trenger støtte i hverdagen. FRP politiker Karin Ståhl Weld-
seth redegjorde for etableringen av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stor-
tinget mens generalsekretær Monica Mattsson, Folk og Forsvar, tok for seg 
samfunnssikkerhet og utenrikspolitikk.

De ca. 20 deltakerne fikk også med seg besøk på Bergenshus Festnings-
museum og Haukeland sykehus. Det ble et travelt og interessant weekend-
seminar i Bergen.

vellykkeT landskonferanse

KFBs Landskonferanse ble arrangert i Oslo. Foruten Årsmøtet og kontakt-
møte med medlemsorganisasjonene, gjennomførte man dagskonferansen 
«Svikter politikerne totalforsvaret?» der kjente foredragsholdere både fra 
militær og sivil sektor uttrykte bekymring over manglende økonomiske 
midler til å avholde øvelser. I overkant av 60 personer fra sivil og militær 
sektor deltok.

Mer om konferansen på www.kfb.no

ny veiledningsBrosJyre

KFB har utarbeidet en veiledningsbrosjyre for kurset «Psykisk førstehjelp i 
en krisesituasjon». Den omhandler hvordan kurset er bygget opp, målgrup-
per og hvordan kurset praktisk kan gjennomføres.

I følge KFBs aktivitets- og handlingsplan for inneværende – og neste år, 
skal «Psykisk førstehjelp» være et satsningsområde for KFBs nettverk, både 
lokalt, regionalt og sentralt. Brosjyren er ment å være et hjelpemiddel for 
KFBs lokale og regionale fora og andre som måtte ønske å arrangere kurset.

Brosjyren fås ved henvendelse til KFBs sekretariat i Oslo.

KFB på ØvelSe StArum

Den 21. juni deltok 5 KFB representanter 
som rollespillere på Øvelse Starum i Opp-
land. Denne årlige øvelsen går i regi av 
the united Nations refugee Agency 
(uNCHr) og har til hensikt å lære opp per-
soner i FN-systemet som senere skal 
praktisere ute i feltet. Her hjemme spiller 
Sivilforsvaret en sentral rolle i både plan-
legging og gjennomføring.
– vi spilte roller som afrikanske flyktnin-
ger sammen med rundt 60 andre, fortel-
ler daglig leder i KFB, Hanne Garder, som 
selv deltok. Flesteparten av rollespillerne 
kom fra skoler og lokale organisasjoner i 
distriktet.
– Sivilforsvaret ser gjerne at KFB kan 
stille med flere representanter neste 
gang. Dette er både lærerikt og spen-
nende, sier KFBs daglige leder.

KFB OG NOrGeS FOrSvArSFOreNiNG

KFB og Norges Forsvarforening har inn-
gått samarbeid om å arrangere en årlig 
«Sårbarhetskonferanse», som skal ta for 
seg ulike sider ved den nasjonale sam-
funnssikkerheten.
Den første konferansen arrangeres 2. og 
3. november i Fanehallen på Akershus 
festning. program og påmelding på www.
kfb.no eller www.forsvarsforening.no
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NYTT fra medlemsorganisasjonene

rØyKFri SKOle

en opinionsundersøkelse viser at 51 pro-
sent av de spurte var for en tobakksfri 
skole. tar en med gruppen som har svart 
at de er delvis enig, er tallet 70 prosent. 
Det viser at folk er opptatt av ungdoms-
helsen. For hvert år de er røykfrie øker 
sjansen for at de aldri begynner å røyke.
– Det er gledelig at så mange mener at 
skolen skal vær tobakksfri, sier tore San-
ner, leder i samarbeidsorganet tobakks-
fritt, der Nasjonalforeningen for folkehel-
sen er medlem.
– Det røykes fremdeles på alt for mange 
skoler i Norge. Det er på høy tid at regje-
ringen innfører røykefri skoletid, sier 
mons lie, leder av Hjerte og karrådet i 
Nasjonalforeningen. 

OmStilliNG OG eNDriNG

i følge Negotia er det lite som tyder på at 
det blir færre endringer og omstillinger i 
arbeidslivet i tiden som kommer. Derfor 
arrangerer organisasjonen en temadag 
der dette settes på dagsorden og belyser 
ulike problemstillinger tillitsvalgte opple-
ver og kommer til å oppleve. Når stabili-
teten i et arbeidsforhold reduseres – hva 
kan ansatte og tillitsvalgte eksempelvis 
kreve at arbeidsgiveren tilbyr i stedet? 
Slike og lignende problemstillinger tas 
opp på denne temadagen.

StØtter privAte BArNeHAGer

Norges Kvinne- og Familieforbund (K&F) 
var blant de første som startet barneha-
ger og flere av organisasjonens lag driver 
fortsatt barnehager over hele landet. For-
bundet har i en høringsuttalelse om nytt 
finansieringssystem for ikke-kommunale 
barnehager gitt klart uttrykk for at det må 
være likeverdig behandling. «Alle barne-
hager må få mulighet til å drive forsvar-
lig. prosentskillet mellom kommunal og 
privat drift må fjernes snarest. Alle barn 
er like mye verdt», skriver K&F i sin utta-
lesle til Kunnskapsdepartementet.
Økonomien i barnehagedrift er blitt sta-
dig vanskeligere. Det må gis vilkår som 
borger for mer trygghet og forutsigbarhet, 
mener K&F.
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Tror de kan alT

25 prosent av alle som ferdes i fritidsbåt bruker sjelden eller aldri rednings-
vest, men heldigvis observerer Redningsselskapet at utviklingen går i riktig 
retning. Snart kan redningsvest være like opplagt som sykkelhjelm – men 
voksne menn er dårlige og det er de som omkommer.

I samarbeid med If Skadeforsikring arbeider Redningsselskapet aktivt for 
å skape sunne holdninger til bruk av vest hos barn. I år har 164 skoler og 
2.879 førsteklassinger jobbet med sjøvett under mottoet «Det er tøft å 
bruke redningsvest».

– Barn er gode «påvirkningsagenter». Vi håper deres holdninger vil smitte 
over på de voksne, sier Olav Botha i If.

ny offensiv i skolemaTens venner

Stiftelsen Skolematens Venner har som formål at alle elever i norske skoler 
skal få et gratis, ernæringsmessig forsvarlig skolemåltid hver dag. Det er nå 
valgt et nytt og bredt sammensatt styre som satser offensivt på å sette sko-
lemåltidet på den politiske dagsorden.

Kathrine Kleveland, leder i Bygdekvinnelaget, ble valgt inn i styret. Byg-
dekvinnelaget har tidligere oppfordret til å jobbe videre mot gratis skolemat 
til alle og lederen vil bidra til å intensivere stiftelsens videre arbeid.

Ta kvinner på alvor

Norges Kvinne- og Familieforbund krever i en pressemelding at myndighe-
tene må øke presset på de land som har sovende lover og som på den måten 
hindrer kvinner i aktiv deltakelse i politikk og samfunnsutvikling. Organi-
sasjonen peker også på FNs resolusjon 1820 som skal sikre kvinner mot at 
vold og voldtekt benyttes som metode i krig.

– Myndighetene må øke presset på de land som ikke har ratifisert denne 
resolusjonen. Vi forventer at våre myndigheter bidrar aktivt til at dette ved-
taket blir respektert og fulgt, heter det bl.a. i pressemeldingen.
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h.m. dronning  
sonJa er kfBs 

ærespresidenT

prinsesse asTrid  
fru ferner er kfBs  

høye BeskyTTer

hovedsTyreT
leder  
anne-lise johnsen    
styreleder@kfb.no

nestleder 
eva arntzen
morarntzen@yahoo.no

MedleMMer 
anne-sophie W. Bondeson (k&f)   
bondeson@yahoo.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

synnøve lohne-knudsen (negoTia)
slk@negotia.no

may Britt manin (nssr)   
maybritt.manin@maricom.no

patricia flakstad (nvkB)   
patflak@online.no 

inger løwen (pefo)   
inger.løwen@pefo.no

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

nasJonalforeningen  
for folkehelsen (nff) 

negoTia  

neTTverk for 
kvinnelig Befal (nvkB)

norges Bygdekvinnelag (nBk)

norges fiskarkvinnelag (nfk)

norges kvinne- og  
familieforBund (k&f)

norges loTTeforBund (nlf)

personellforBundeT (pefo)

redningsselskapeT (nssr)

sekreTariaTeT

org. sekr. / daglig leder
hanne guro garder    
hanne.garder@kfb.no

kontor-/ 
ProsjektMedarBeider
monica h. andresen    
monica.andresen@kfb.no

redaktør
jan erik Thoresen   
redaksjon@kfb.no

fylkesledere SOGN OG FjOrDANe 
reidun Skår 
975 12 435 
knut.skar@enivest.net

SØr-trØNDelAG 
liv Aasen mjelde 
905 38 051 
liv.mjelde@smartcall.no

telemArK 
åsne Fjeld 
971 18 822 
aasnefj@online.no

trOmS 
emmy iversen 
977 62 598 
emmyiversen@yahoo.no

AuSt-AGDer
margit eikenes 
928 32 922 
margit@tamail.no

BuSKeruD 
Kari Harm 
917 28 547 
kaharm@online.no

HeDmArK 
Aud engum 
992 76 217 
ka-stem@online.no

HOrDAlAND
Bjarnhild Hodneland 
928 93 155 
bhodneland@gmail.com 

mØre OG rOmSDAl 
Anne-lise johnsen 
412 48 664 
kirkeverge@
eideprestegjeld.no

NOrDlAND 
lillian Grøsnes 
913 49 819 
lillian.grosnes@tnett.no

OpplAND 
Wenche rolstad
402 44 896
wrwenche@gmail.com 

OSlO OG AKerSHuS 
åse marie pettersen 
934 62 919
lakelangfjell@tele2.no

rOGAlAND 
Bodil løge Wiig 
913 94 668 
bodil.l.wiig@kleppnett.no

veSt-AGDer 
Borghild Allende 
994 78 353 
borgall@online.no

veStFOlD 
inger-lise Grinde 
411 20 084 
ilgri@online.no

ØStFOlD 
inger rognehaug 
908 56 626 
rognehau@online.no
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Følgende er til salgs gjennom sekretariatet. 
send bestilling på email: kfb@kfb.no 

eller til postadresse kFB, Pb 796 sentrum 0106 oslo
husk å spesifisere størrelse ved kjøp av piqueskjorte.

profileringsarTikler 

piqueskjorte med kfB-logo 
s,m,l,Xl,XXl  160,-

Caps (blå) 55,-

Tursekk, stor (sort) 220,-
Tursekk, liten (sort,blå) 200,-

sett med lommelykt og kniv 212,-
mini maglite aa (14,5 cm) 175,-

førstehjelpsveske  70,-
førstehjelpsboks m/plaster 15,-
munn til munn duk – nøkkelring 25,-

handlevognmynt 10,-
leppepomade 15,-
refleks «snapper» 15,-
kulepenn 10,-

Bøker 

kvinnenes forsvarshistorie – 
værnø og sveri 175,-

kvinners frivillige 
Beredskap 50 år 50,-

gaver i Tinn fra askvoll Brug 

drikkebeger 
(2. stk i gaveeske m/logo) 325,-
kammerstake (m/logo) 275,-
lyseslukker 200,-

piqueskjorTe 160,- og Tursekk 220,-

med kfB-logo

caps 55,- 

  
førsTehjelpsveske 70,-.
kan feste på beltet. inneholder bl.a. :plaster, 
kompresser, elastisk bandasje og saks.
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hvordan skape 
et trygt og 

robust samfunn?
klikk deg inn på 

www.kfb.no

returadresse: Kvinners Frivillige Beredskap
pB 796 Sentrum, 0106 Oslo

nytt regelverk skal bedre elsikkerheten

Krav om installasjon av komfyrvakt og overspennings-
vern trådte i kraft 1. juli.

Det innføres også tiltak for å redusere 
behovet for skjøteledninger og mot over-
belastning av elektriske installasjoner.

Tørrkoking som følge av glemte koke-
kar på komfyren er årsaken til mer enn 
ti prosent av alle boligbranner. Ny norm 
for elektrisk lavspennings- og installa-
sjoner krever at det skal monteres kom-
fyrvakt – en sensor som registrer om 
det er fare for overoppheting og som 
kutter strømmen før det oppstår brann.

Det er også innført krav om installa-
sjon av overspenningsvern. Dette vil re-
dusere sannsynligheten for at elektriske 
anlegg og utstyr blir skadet ved torden-
vær eller ved forstyrrelser av e-verkenes 
nett. Slike skader kan gi utslag i branner 
selv flere uker etter at skaden oppsto. 

Dersom overspenningsvern i installasjo-
nen kombineres med et overspennings-
vern som plugges inn i stikkontakten vil 
dette også beskytte kostbart elektrisk ut-
styr – ikke bare TV og PC, men også det 
meste av hvitevarer og etter hvert også 
alt av belysningsutstyr.

I en kommentar til regelendringen 
sier sjefsingeniør Jostein Ween Grav i 
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og 
Beredskap (DSB) at direktoratet har 
deltatt aktivt i arbeidet og lagt føringer 
for hvilke sikkerhetskrav som burde 
gjelde.

– Vi ønsker å utnytte de muligheter 
dagens teknologi gir. De nye bestem-
melsene vil gi sikrere anlegg og lavere 
risiko for brann, sier sjefsingeniøren.

askeseminar på island
Med bakgrunn i vulkanutbruddet på Is-
land besluttet norske myndigheter å ut-
arbeide en naturvitenskapelig analyse 
der det er fokusert på geologiske og 
meteorologiske perspektiver. Medio 
juni arrangerte Direktoratet for Sam-
funnssikkerhet og Beredskap (DSB) et 
seminar på Island for å se nærmere på 
hvordan eventuelle utbrudd i fremtiden 
kan påvirke Norge og Norden forøvrige.

Foruten DSB deltok svenske MSB 
(Myndigheten for samhällsskydd och 
beredskap) og danske Beredskabs-
bestyrelsen foruten en rekke fagperso-
ner fra hele Norden.

kriminalitetsbekjempelse
Justis- og politidepartementet og Hel-
se- og omsorgsdepartementet har stilt 
13 millioner kroner til rådighet for pro-
sjekter som skal bidra til å bekjempe 
rus- og kriminalitet på en mer samlet og 
effektiv måte. Det er nå opp til kommu-
nene å søke midler til slike tiltak.

– Kriminalitetsbekjempelse er ikke en 
oppgave for politiet alene. Skal vi lykkes 
å skape et enda tryggere samfunn er 
det nødvendig at politiet samarbeide 
med kommunene, frivillige organisasjo-
ner og det privat næringsliv. Jeg er glad 
for at vi har funnet å samarbeide slik at 
vi kan forene våre ressurser i dette vik-
tige arbeidet, sier justisminister Knut 
Storberget i en kommentar.
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