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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.

Det er vanlig at foreldre i dag, i mangel 
av andre argumenter, sier til sine barn 
at bruker du ikke bilbelte og sykkel-
hjelm, kommer politiet og tar deg.

Gjennom tidene har ordensmakten 
i Norge hatt mange slags makt. Både 
som trussel og som opprydder. Under 
krigen og i fredstid har vi hatt ulike 
oppfatninger om rett og galt og man 
har ikke alltid kunnet spille på samme 
lag. Norge er verdens beste land å bo i, 
og politiet har blitt en serviceetat. Like-
vel ser vi at en maktfunksjon er vanske-
lig å forholde seg til . En etat som har 
lov til å bruke makt mot deg, som har 
lov til å stoppe deg i trafikken, som har 
lov til å pågripe akkurat deg om det kan 
være skjellig grunn til å mistenke deg 
for å ha gjort noe galt. Er det virkelig 
nødvendig i snille Norge å bedrive 
overvåkning av landets innbyggere av 
alle folkeslag? Hvordan kan vi være 
sikre på at vi ikke blir utsatt for over-

grep fra vårt eget maktapparat? Da er 
det viktig å ikke ta som en selvfølge 
vårt demokratiske system og den frihet 
det medfører, og det er viktig å tilegne 
seg kunnskap om maktfordelingsprin-
sippet vi har i Norge; Stortinget som 
den lovgivende makt, Politiet som den 
utøvende makt og Domstolene som 
den dømmende makt.

Lensmannsbåten var det min 11 år 
eldre svoger som fortalte meg om, 
oppvokst ute i havgapet som han var. 
Som liten gutt fikk han beskjed av de 
voksne om å være snill, ellers kom 
lensmannbåten og hentet ham! Snill 
har han blitt og kunnskapsrik er han 
også, men det skyldes mer hans per-
sonlighet enn trusselen om lensmann-
båten som barn, og som han smilende 
forteller virket mye mer skremmende 
enn det politiet som foreldre truer 
med i dag.

I Torbjørn Egners festlige beskrivelse 
av politimester Bastian og hans gjøren 
og laden i Kardemomme by finner vi 
drømmen om idealsamfunnet. Om en 
tilværelse der alle er snille mot hver-
andre, der ingen stjeler eller på annen 
måte bidrar til å gjøre andre mennes-
ker ulykkelige. Vi kan lukke øynene, 
høre hans lune stemme synge at en 
kan gjøre hva en vil, bare en er god og 
snill. Eia var vi der.

Det er et kvantesprang fra Karde-
momme by til den virkelighet politi- og 
lensmannsetaten må forholde seg til. 
Etaten utfordres på nær sagt alle tenke-
lige områder. Kriminaliteten er blitt 
både spesialisert og profesjonalisert. 

Rett ut sagt er det et rotterace om å 
kunne ligge i forkant i et grenseløst og 
digitalt samfunn. Dagens politimestere 
kan ikke, som den godeste Bastian, 
rusle rundt på torget med hendene på 
ryggen og myse mot solen.

På vår skrivende ferd har vi truffet 
engasjerte politifolk på alle nivåer. Den 
glød, mot og offervije som utvises må vi 
for all del bevare. Uten motivasjon og 
entusiasme vil etaten forvitre og Norge 
vil ikke lenger kunne eksistere som et 
trygt samfunn. Det hviler et stort ansvar 
hos de bevilgende myndigheter. Politiet 
må alltid være ett skritt foran. Kommer 
en først bakpå, vil hele samfunnet lide.

Så alvorlig er det.

lensmannsbåten
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kardemomme by 
er en saga blott
redaktør jan erik thoresen

leder anne-lise johnsen
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aktuell: 
Grethe Værnø, forfatter av  
boken «Kvinnenes forsvars
historie 1990–2010»

– gjemt bort 
i et hjørne

Sett i historisk perspektiv ble kvinner lenge betraktet som et irriterende 
fremmedelement både i militær og sivil sikkerhetssammenheng. Boken 
«Kvinnenes forsvarshistorie» utkom i 1990. Nå er oppfølgeren kommet. 
– Mye har skjedd. Det har vært uhyre spennende å fordype seg i stoffet, sier 
forfatteren, Grethe Værnø.

av jan erik thoresen

opp gjennom historien har 
kvinner vært brukt til ulike 
oppgaver i kriser og krig. De 

har vært med overalt og, til tider, i 
alle tenkelige og utenkelige roller – 
som valkyrier, skjoldmøyer og vikin-
ger, som herskerinner og hærførere, 
som revolusjonære og bannerførere, 
som sykepleiere, felthustruer, solda-
ter – ja, som spioner, agenter og 
kurerer. Arenaene har vært ulike – 
fra statlige militære styrker, i frigjø-
ringsbevegelsen, partisangrupper og 
geriljakrigføring til naturkatastrofer. 
I Norges nasjonalsang heter det at 
«mødrene har gredt». Ja, det har de 
utvilsomt, men samtidig har de san-
nelig stått på barrikadene også.

– Det er ofte slik at når freden har 
senket seg så blir krigstidens erfarin-
ger glemt. For så vidt gjelder dette 
også sivile kriser som ulykker, katas-
trofer og andre uønskede hendelser. 
Et gjennomgangstema frem til 1990 
var de uryddige forholdene når det 
gjaldt kvinnenes plikter til forskjel-
lige typer tjenester i fred og krig. Når 
jeg nå har befattet meg med de siste 

tyve årene er det mest slående at hele 
sikkerhetssektoren er totalt endret i 
en retning som har gitt kvinnene 
større handlingsrom. De kan spille ut 
sitt engasjement over et bredere vir-
kefelt enn før, sier Grethe Værnø.

Mennenes eneMerker
Da hele beredskapssystemer fikk en 
ny retning på 1990-tallet var det 
kvinner i en rekke viktige lederposi-
sjoner. Samtidig møtte kvinnene 
motstand på alle områder som tra-
disjonelt var mennenes enemerker. 
I boken beskriver forfatteren denne 
motstanden, men også hvordan 
kvinnenes møte med forsvarskultu-
ren og Forsvarets mannssamfunn 
også fortonet seg som subjektive 
opplevelser.

– Når vi ser hele sikkerhetssekto-
ren under ett, fremkommer det et 
bilde av en kjønnsdelt sikkerhetspo-
litikk, som for så vidt rimer godt med 
vårt kjønnsdelte arbeidsliv for øvrig. 
Mens få menn søker seg til sosiale 
yrker, ser vi at kvinnene tiltrekkes av 
de myke sider, den utvidede og myke 

sikkerhetspolitikken. Kvinner i For-
svaret er i dag ikke lenger noe om-
stridt spørsmål, bortsett fra verne-
pliktsaken, mener Værnø.

sTagnasjon
Året 1990 ble ikke noe vendepunkt. 
Tvert i mot ble det en stagnasjon, 
skriver forfatteren.

– Rundt tusenårsskiftet begynte 
det å skje store ting. Norge fikk, nes-
ten i rekkefølge, fire kvinnelige for-
svarsminstere. Dermed ble grunnla-
get lagt for en kraftig oppjustert 
kvinnesatsning med ambisiøse an-
delsmål og frivillig sesjon. Gjennom-
bruddet kom for alvor med regjerin-
gens handlingsplan for FNs resolusjon 
1325, Brestrup-rapporten og Stor-
tingsmelding nr. 36. Kvinnesatsingen 
ble forankret i regjerings- og stor-
tingsdokumenter som ga politikken 
bedre gjennomslag i Forsvaret. Så fikk 
Forsvaret sine to første kvinner på 
generalnivå. Samtidig kom det nye 
tiltak på løpende bånd. Mange følte 
nok at det hadde inntruffet et tids-
skifte, mener Grethe Værnø.
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aktuell: Grethe Værnø

Men som historiker har forfatte-
ren sett på ulike forhold som ligger 
bak tallfremstillinger, handlingspla-
ner og strategier. Alt var ikke bare 
rosenrødt, skulle det vise seg. Hun 
tar leserne med på en interessant 
reise i filosofiske betraktninger rundt 
reelt eller manglende politisk press, 
et diffust embetsverk, ordre som 
ikke er fulgt opp og de mange fest-
taler.

HalTende kvinnesTraTegi
– Uansett etterlater ikke Forsvarets 
kvinnehistorie noe godt inntrykk av 
Forsvaret. Imidlertid må skylden 
deles med Forsvarsdepartementet, 
spesielt etter omdannelsen til en 
felles integrert ledelse fra 2003. Det 
er uklart hvilken rolle de store en-
dringsprosessene har spilt for kvin-
nene generelt. Men uansett ser vi 
tydelig hvilken betydning kvinnene 
spiller i internasjonale operasjoner 
på nær sagt alle nivåer, fremholder 
forfatteren.

Under kapittelet «Funn og fortolk-
ninger» fremkommer det en rekke 
spennende aspekter som gir rom for 
fortolkninger. Det trekkes frem ulike 
myter og paradokser – og ikke minst 
omtales betraktninger rundt trakas-
sering, forskjellsbehandling og for-
dommer.

– På en del områder er det van-
skelig å finne en helhetlig sammen-
hengende strategisk linje i kvinne-
satsningen. Det har ikke alltid vært 
sammenheng mellom kvinnepolitik-
ken og personellpolitikken i Forsva-
ret, påpeker Grethe Værnø.

I boken beskrives også kvinnenes 
kår og muligheter innen Sivilforsva-
ret. I og med at også Sivilforsvaret 
har vært gjennom en omstillings- og 
nedbyggingsfase med tilhørende 
økonomiske nedskjæringer, fortelles 
det at denne prosessen heller ikke 
har gått upåaktet hen i relasjon til 
kvinnene.

kfB – eT Talerør
I «Kvinnenes forsvarshistorie 1990-
2010» kan leserne få et godt innblikk 
i den viktige rolle de frivillige orga-
nisasjonene har spilt og spiller.

– KFB har to roller – en som tale-

rør og støtte til kvinner i totalforsva-
ret og en som informasjonsformidler. 
Organisasjonens nettverk er regio-
nalt og lokalt forankret og kan derfor 
fange opp kvinners syn fra grasrot-
nivå og hva folk ellers i lokalsamfun-
nene opplever og mener. Jeg nevner 
spesielt KFB fordi organisasjonen er 
den eneste som synliggjør kvinnenes 
rolle og innsats i alle deler av total-
forsvaret. Når det gjelder Forsvaret 
spesielt så har KFB hele tiden vært en 
pådriver for at kvinner skal få de 
samme muligheter og rettigheter 
som menn. Kort sagt – KFB er den 
eneste som løpende har holdt bered-
skapsbevisstheten oppe hos ulike 
målgrupper, fastslår Grethe Værnø.

UTsTilling – en skaM
Under utarbeidelsen av boken har 
forfatteren hatt utallige møter og 
samtaler med personer både innen 
Forsvaret og sivil sektor. Det er, na-
turlig nok, blitt noen aha-opplevelser.

– Jeg må spesielt nevne noe jeg er 
svært opprørt over. Utstillinger var, 
og er, en fanesak for KFB. For en del 
år tilbake ble det etablert en stand på 
Bergenhus festning som fokuserte på 
kvinner. Opplysningene som frem-
kommer der har gått ut på dato for 
mange år siden. Det har ikke vært 
noen form for vedlikehold. Dessuten 
er standen plassert borte i et hjørne 
nær noen garasjer. Da jeg ymtet 
frempå at det burde oppdateres fikk 
jeg ikke engang svar på mine elek-
troniske henvendelser. Dessuten – på 
Akershus festning er det overhode 
ingen ting som tyder på at kvinner 
noensinne har gjort noe som helst av 
betydning for forsvaret av Norge. 
Dette står i grell kontrast til de 
mange festtaler vi ofte får høre, sier 
den engasjerte forfatteren Grethe 
Værnø.

«Kvinnenes forsvarshistorie 1990–
2010» er spennende lesing, spekket 
med fakta, men også med kritiske  
og rosende karakteristikker av ulike 
forhold. 

Dette er en viktig bok.

nytt

skredekspert 
advarer kommune-
norge
– Mange norske kommuner tar 
fremdeles ikke den lokale ras- og 
skredfaren på alvor, mener regi-
ongeolog i Vestfold, Telemark og 
Buskerud, Sven Dahlgren.

Dahlgren er svært godt tilfreds med at 
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og 
Beredskap (DSB) har utarbeidet en rap-
port om det nasjonale risikobildet, men 
hevder at de lokale myndigheter stikker 
hodet i sanden.
– Alle tiltak som bidrar til oppmerksom-
het rundt de ulike risikofaktorene, er 
bra. Folk i kommunene må kjenne til 
relevante farer, sier Dahlgren. 
Imidlertid har det vist seg å være en 
tung oppgave å overbevise lokale myn-
digheter om betydningen av å ta verste-
fallsscenarier på alvor.
– Temaet virker nok abstrakt for mange. 
Det er tydelig at de tenker «det kan nok 
skje, men ikke her». I hvilken grad en 
tar advarslene på alvor varierer sterkt 
fra kommune til kommune, fremholder 
regiongeologen.
– Det er med ras og skred som med tra-
fikkulykker. En kan ikke late som det 
ikke kommer til å skje. Den eneste løs-
ningen er å gjøre det en kan er å fore-
bygge og styrke beredskapen, under-
streker Sven Dahlgren.
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– norge har fåTT eT nyTT forsvar

– Vi er på et høyt kvalitativt nivå. Våre nye kapasiteter er av 
de beste som kan frembringes og er tilpasset dagens utfor-
dringer både hjemme og ute, sier forsvarssjef Harald Sunde.

I sin årlige tale i Oslo Militære Samfund påpekte forsvarssjefen at det nye 
innsatsforsvaret skal, i likhet med det tidligere mobiliseringsforsvaret, repre-
sentere en troverdig avskrekking. Samtidig understrekte han at Norge aldri 
ville kunne utvikle og opprettholde et militært forsvar som alene kan møte 
hele spekteret av utfordringer og at landet måtte legge stor vekt på NATO.

– Dagens forsvar skiller seg vesentlig ut fra det forsvar som var viktig og 
høyst relevant under den kalde krigen da det fungerte som et instrument i 
nødverge. Omstillingen fra mobiliseringsforsvar til innsatsforsvar er en 
endring fra ett forsvar til et annet. Dette innebærer selvsagt at Forsvaret 
endrer karakter til et mye mindre volum, slik utvikling også har vært i verden 
rundt oss, sa Sunde.

Da forsvarssjefen gjorde opp status for grener, personell og materiell 
opplyste han at Forsvaret var kommet langt i prosessen med nyanskaffelser, 
men at det ennå kunne ta noe tid før alt var operativt.

Sunde understreket at Forsvaret ikke ville vært det samme uten motivert 
personell og at grunnstammen i Forsvaret er verneplikten. Han vektla også 
betydningen av å ivareta soldater, veteraner og de pårørende til falne soldater.

– Jeg setter full kraft inn på å bedre ivaretakelsen av alle veteraner og 
støtter fullt opp om det arbeidet regjeringen nå gjør på dette området, sa 
forsvarssjef Harald Sunde.

en likegyldigheT i befolkningen?
Forsvaret har startet omdømmekampanjen «For alt vi har. Og alt vi er» som et mottrekk mot 
et mediaskapt bilde.

redningsøvelse i 
ytre oslofjord
Den sterkt økende båttrafikk i hele Ska-
gerak-bassenget skaper økt bekymring 
for at det kan oppstå alvorlige ulykker. 
Redningsøvelsen SkagEx 11 skal derfor 
gjennomføres i tidsrommet 7. og 8.sep-
tember. Øvelsen blir meget omfattende 
med tilslutning fra alle de nordiske 
land. Utgangspunktet vil være en hen-
delse som krever innsats i sjøen, på 
land og i strandsonen – og på strate-
gisk nivå. Øvelsen vil fokusere på vars-
ling, rapportering, samordning og koor-
dinering mellom ulike beredskapsaktø-
rer og nasjoner. Samtidig skal 
beredskapsplanverk for redning, evaku-
ering og oljevernberedskap videreutvi-
kles. Sykehus på begge sider av Oslo-
fjorden skal involveres. Under øvelsen 
vil også EUs mekanisme for internasjo-
nal bistand spille en viktig rolle.
Fra Norge vil alle sentrale aktører innen 
totalforsvaret delta sammen med ikke 
mindre enn 800 markører – en stor 
utfordring for frivillige organisasjoner.

– Forsvaret er noe som angår oss 
alle. Mangel på kunnskap og helhet-
lig forståelse for hvilken rolle For-
svaret spiller i samfunnet kan fort 
ende i likegyldighet. Dermed blir 
Forsvaret noe som ikke angår det 
brede lag av folket. Denne likegyl-
digheten er vår største fiende og må 
ikke få grobunn, understreker for-
svarssjef Harald Sunde.

vikTig signal
Bakgrunnen er en undersøkelse 
gjennomført i februar i år av Norstat 
for Forsvaret. Der kom det frem at 
det er mediene som primært former 
synet den norske befolkning har på 
Forsvaret. 60 prosent svarte at de 
blir påvirket av nyhetsbildet.

– Dette er et viktig signal. Med 
færre inne til førstegangstjeneste og 
flytting av militære baser til tynt 
befolkede områder, blir det mediene 

som i større grad formidler informa-
sjonen om Forsvaret. Det er ikke 
lenger slik at store deler av befolk-
ningen får direkte erfaring som 
vernepliktig i Forsvaret eller indi-
rekte ved at de kjenner noen i orga-
nisasjonen, forklarer Sunde.

eT nyTT konsepT
Når Forsvaret nå er i gang med om-
dømmekampanjen «For alt vi har. Og 
alt vi er.» er det for å skape et saklig 
og reelt bilde. Forsvaret handler ikke 
bare om deltakelse i internasjonale 
operasjoner som i Afghanistan og 
Libya, men også om vern av norske 
verdier – kort sagt alt som betyr noe 
for befolkningen.

I følge Tom Ovind, sjef ved For-
svarets mediesenter, er omdømme-
kampanjen noe som få etater har 
prøvd tidligere. Holdningsendring 
er ikke gjort i en håndvending. Der-

for vil kampanjen vedvare over tid.
– Omdømmekampanjen er ikke 

en reklamekampanje som vil ta slutt 
etter en viss tid. Vi ønsker at «For alt 
vi har. Og alt vi er.» skal være synlig 
i alt vi gjør og kommuniserer. Det 
handler om å gjøre folk oppmerk-
somme på hvor viktig det er med et 
forsvar. Hvor mange har egentlig 
tenkt på konsekvensene av å ikke ha 
noe forsvar, spør Ovind.
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Sikkerhetsloven, som trådte i kraft 
1.juli 2001, har siden den gang vært 
gjenstand for mindre justeringer og 
tilpasninger. Trusselnivået mot IKT-
baserte informasjonssystemer er 
økende, og det er av stor betydning 
at verktøyene til å beskytte samfun-
net er tidsriktige og dynamiske.

– Tiden er nå moden for å foreta 
en mer helhetlig evaluering av sik-
kerhetsloven for å sikre at regelverket 
er oppdatert og tilpasset morgenda-
gens utfordringer, sier forsvarsminis-
ter Grete Faremo.

organisaTorisk Tilpas-
ning
Den sikkerhetsmessige organiserin-
gen som lå til grunn for etableringen 
av lovverket har nå endret seg siden 
loven ble innført. Nasjonal sikker-
hetsmyndighet (NSM) har blitt skilt 
ut av Forsvarets organisasjon og 
etablert som et eget direktorat. Det 
er derfor behov for å se nærmere på 
om den «nye» organisatoriske end-
ringen også bør få betydning for 
utformingen av regelverket.

vUrderer å sTyrke nor-
CerT
Et viktig verktøy for effektivt å 
kunne avverge og håndtere dataan-
grep mot IKT-baserte informasjons-
systemer er Norwegian Computer 
Emergency Response Team (Nor-
CERT). NorCERT er en del av Nasjo-
nal sikkerhetsmyndighet og er Nor-
ges nasjonale senter for koordinering 
av håndteringen av alvorlige dataan-
grep mot samfunnskritisk infra-
struktur og informasjon. I tillegg 
drifter og organiserer NorCERT et 
nasjonalt sensornettverk på inter-
nett. Det vil være en naturlig del av 
evalueringen å se nærmere på beho-
vet for å styrke NorCERTs grunnlag 
gjennom sikkerhetsloven.

ferdig i inneværende år
Arbeidsgruppen består av personell 
fra Forsvarsdepartementet, Justisde-
partementet, Nasjonal sikkerhets-
myndighet og Forsvaret. Det tas 
sikte på at arbeidet med å evaluere 
loven vil være ferdigstilt innen utlø-
pet av 2011.

nødvendig å evaluere sikkerhetsloven
– Den teknologiske utvikling går raskt, og vi må påse at loven 
er tilpasset dagens sikkerhetsutfordringer, sier forsvars-
minister Grete Faremo.

folk og forsvar 
har rundet 60
Organisasjonen Folk og Forsvar kan se 
tilbake på 60 års sammenhengende 
informasjonsarbeid i det norske sam-
funn. Målsettingen har vært å spre 
mest mulig faktakunnskap om forsvars- 
og sikkerhetspolitiske temaer ut til 
befolkningen. Folk og Forsvar er tverr-
politisk og har hele tiden hatt et høyt 
aktivitetsnivå med utstillinger og konfe-
ranser som grunnleggende virkemidler.
I dag er aktiviteten overfor skoleverket 
en viktig del av virksomheten. Så mye 
som 95 prosent av deltakerne på de 
ulike arrangementer i nyere tid, er ung-
dom mellom 15–22 år. Organisasjonen 
belyser sammenhengen i det store sik-
kerhetspolitiske bildet og tar opp vik-
tige temaer rundt bl.a. Forsvarets rolle, 
globalisering, enkelte konflikter og 
utviklingen i de ulike internasjonale 
organer som FN, OSSE, NATO og EU. I 
2010 ble det arrangert ikke mindre enn 
29 konferanser og 68 temadager på 
ungdoms- og videregående skoler.

brannsikkerhet 
for risikogrupper
Regjeringen har oppnevnt to utvalg 
som skal gjennomgå henholdsvis 
brannsikkerheten til særskilte risiko-
grupper og samlet utdanningsbehov i 
brannvesenet.
Utvalget som skal gjennomgå brann-
sikkerheten skal legge til grunn en bred 
tolkning av hvem som anses å være 
særskilte risikogrupper. I tillegg til eldre 
med behov for assistanse, som bor i 
ordinære boliger eller omsorgsboliger, 
vil gjennomgangen inkludere andre per-
soner med redusert boevne (funksjons-
hemninger, rus, psykiske problemer, 
demens og kognitiv svikt). Asylsøkere i 
asylmottak, arbeidsinnvandrere som er 
lite kjent med norsk sikkerhetskultur og 
personer som har vanskeligheter med å 
kommunisere på et skandinavisk språk 
eller engelsk, vil også anses som sær-
skilte risikogrupper.
Utvalgene skal ledes av fylkesmennene 
Svein Ludvigsen og Erling Lae. Begge 
utvalgene skal angi utredninger til Jus-
tisdepartementet innen 31. januar 2012.
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I dagens samfunnsdebatt er det et meget stort fokus på 
forebygging – en trend som har pågått lenge. Det startet 
med forebygging av hjemmeulykker, forebygging av at 
barn skadet seg på lekeplasser og videre til forebygging 
av sykdom og helseplager.  For ikke å snakke om andre 
katastrofer og ulykker. Dette er veldig bra – men det virker 
i økende grad på meg som om alt kan forebygges. Tenk 
om det hadde vært slik – en drøm – men kanskje hadde 
livet blitt litt fattigere da og vi noen erfaringer mindre. 
Misforstå meg rett – jeg ønsker ikke at vi alle skal opp-
leve ulykker og tragiske hendelser ei heller ikke at vi 
ikke skal forebygge, men jeg ønsker at vi skal være for-
beredt på at det kan skje. Og her mener jeg at vi som 
medlemsorganisasjoner i Kvinners Frivillige Beredskap 
(KFB) har en viktig oppgave – en oppgave som burde 
vektlegges adskillig mer.

Jeg husker tidene da vi informerte og oppfordret alle til 
å ha et beredskapslager hjemme inneholdende både 
mat, vann, fyrstikker m.m. Latterlig – nei – gammeldags 
– nei. For ingen vet faktisk hva morgendagen bringer.

Vi reiser mer enn noen gang tidligere enten med kol-
lektive transportmidler eller egen bil. Vi reiser til alle 
årstider og vi forventer og tror at alle veier er åpne alltid 
– uansett. Hva pakker vi med? Er vi forberedt på ras, 
stengte veier etc? Kan vi klare oss i timer i bilen når 
veien stenges vinterstid? For det er faktisk slik at snø 
bare kommer – vi har ikke kontroll på det. Med andre 
ord må vi ha med mat, klær, drikke m.m for å klare oss. 
I tidligere tider hadde vi slikt med fordi reisen tok lengre 
tid. Nå må vi ha dette med for å klare oss dersom noe 
skulle skje – og det kan skje sommer som vinter. Vi kan 
ikke lene oss tilbake og si at noen må ordne det for oss! 

Familien er kanskje mer sårbar i dag når noe skjer. Vårt 
flytte – og bosettingsmønster er endret. Vi har ikke all-
tid nær familie rundt oss som kan trå til når sykdom 
plutselig inntreffer og vi trenger hjelp med barn og til-
syns. Vi besteforeldre er i arbeid og har ikke samme 
mulighet til å stille opp. Husmorvikarordningen er mer 
eller mindre avviklet for vi trenger den ikke mente po-
litikere i sin tid. Nå finnes ikke økonomi i kommunene 
til å gi et slikt tilbud – hva da? For oss i Norges Kvinne- 
og familieforbund (K&F) er det derfor en viktig sak nå i 
forbindelse med kommunevalget å belyse behovet for 
gjeninnføring av husmorvikarordningen i kommunene. 

I tråd med fokus på forebygging og helse så tilbys vi 
allverdens kosttilskudd og råd om riktig ernæring 
strømmer på. Riktignok er det mye motstridene i rådene 
og det kan virke som det er motetrender her. For å sikre 
oss de riktige vitaminer tilsettes vitaminer matvarene 
vi kan kjøpe. Reklamekampanjene skriker ut hvilke vi-
taminer vi bare må ha for å forebygge alt mulig. Lite 
hører vi om at for mye av denne type tilskudd og tilset-
ninger faktisk medfører et helseproblem. Norges Kvin-
ne- og familieforbund vil derfor i kommende to år ha 
fokus på ernæringsspørsmål i hjem og skole. 

Det å ha gode nærmiljøer og gode oppvekstvilkår for 
barn og unge er viktig. Her kan vi alle bidra. Det å 
snakke med naboen, hjelpe hverandre når situasjoner 
oppstår, snakke sammen og ikke være redd for å ta kon-
takt – det er faktisk viktige tiltak som kan forebygge. I 
tillegg får man kunnskap, nye venner og mye hygge. Vi 
er redde for å ta kontakt når ting skjer – vi holder oss på 
avstand. Vi er redde – men redde for hva; å involvere 
oss, være til bry? Jeg bare spør. Gro Harlem Brundtland 
etterlyste i sin tid nabokjerringa – og ja vi trenger 
henne. Jeg er glad for at vi i vårt forbund har flere tusen 
som faktisk er nettopp den kjerringa Gro etterlyste. Den 
som stiller spørsmål, den som setter grenser, den som 
kommer med løsninger når situasjonen krever det og 
den som bringer mulige problemer og farer frem i lyset 
slik at de kan løses. Det handler om å ta ansvar.

Etter å ha levd noen år så innser jeg at ja, jeg kommer 
til å bli syk, ja familien kommer kanskje til å oppleve 
noen katastrofer til – vi har opplevd noen. Da har jeg 
erfart at det å være forberedt, det å ha nettverk, det å ha 
overskudd mentalt og fysisk blir viktige redskap. Livet 
har lært meg at uansett hvor mye jeg har fokus på fore-
bygging – så er det sannsynlig at noe usannsynlig kan 
skje. Og da er det viktig å ha tenkt igjennom håndtering 
av kriser og katastrofer.  Vi kan ikke sitte og si at dette 
er statens ansvar – for hvem er staten? Er ikke det du og 
jeg – vi må ta ansvar.

Og nettopp derfor trenges både den enkelte medlems-
organisasjon og derfor trenger vi fellesskapet i KFB.

Alt kan nemlig ikke forebygges – men skaden kan be-
grenses!

Forebygge – kan alt 
forebygges?

gjesteskribenten: Elisabeth Rusdal

Elisabeth Rusdal er forbundsleder i Norges 
Kvinne- og Familieforbund. Hun er utdannet 
sykepleier og har arbeidet i helsevesenet, 
drevet egen barnehage og vært internasjonal 
sekretær i Norges speiderforbund.
I dag er Elisabeth Rusdal foreningssekretær i 
Norsk audiovisuell oversetterforening.



Fo
to

: E
rik

 In
de

rh
au

g,
 Po

lit
ifo

ru
m

tema:

politiet – 
eN gruNNpilar
Politi og lensmannsetaten er en av de viktigste grunnpillarene i samfunnet. 
Uten den ville lovløsheten råde. Destruktive krefter ville vinne frem og 
overta styringen, ikke bare av enkeltmenneskets hverdag, men også av 
arbeidsliv og samfunnskritiske arenaer. Den sterkestes rett ville bli alles 
urett. Et trygt og robust samfunn ville være en illusjon.
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Som navnet sier er Justis- og politi-
departementet politiets øverste or-
gan. Politidirektoratet er departe-
mentets forvaltningsorgan. Depar-
tementet arbeider for redusert kri-
minalitet, trygghet og sikkerhet, 
åpenhet og demokrati. Justis- og po-
litidepartementets øverste sjef og 
administrative leder er den som til 
enhver tid innehar vervet som jus-
tisminister. Han har tre statssekre-
tærer og en politisk rådgiver som 
sine nærmeste medarbeidere. De-
partementets øverste embetsmann 
er departementsråden og er for øv-

rig organisert i åtte avdelinger. En av 
disse er politiavdelingen. Den skal 
trekke opp hovedlinjene og ivareta 
det overordnede etatslederansvaret 
for politi- og lensmannsetaten og 
for det internasjonale politisamar-
beid. Avdelingens ansvarsområder 
omfatter blant annet bidrag til ut-
forming og utføring av kriminalpo-
litikken, lover og regelverk knyttet 
til politiet, sikkerhets- og politibe-
redskap samt etatstyring. Sammen 
med Politidirektoratet utgjør politi-
avdelingen i Justisdepartement den 
sentrale politiledelse.

tema: politiet – en grunnpilar

jUsTis- og poliTideparTeMenTeT øversTe MyndigHeT
Departementets hovedmål er å sørge for at grunnleggende garantier om rettssikkerhet blir opp-
rettholdt og utviklet. Et overordnet mål er å sikre samfunnets og enkeltmenneskers trygghet.

politiet – en av samfunnets bærebjelker

Politiet er et offentlig forvaltningsorgan som ivaretar samfunnets interesser i opprettholdelse 
av ro, orden og sikkerhet. Etaten skal også påse at lover og andre rettsforskrifter overholdes 
og dessuten påtale rettsforstyrrelser. Politiets mål og oppgaver er forankret i Politiloven. 

Norsk politi er et enhetlig rikspoliti 
med sterkt sivilt preg og, i betydelig 
grad, desentralisert. Administrativt 
hører det under Justis- og politide-
partementet. Fra 2001 blir Politidi-
rektoratet det sentrale og koordine-
rende ledd. Under Politidirektoratet 
ligger 27 politidistrikter, som hver 

ledes av en politimester. I tillegg 
kommer en del sentraliserte politi-
tjenester, ofte betegnet som særor-
ganer. Under hvert politidistrikt er 
det flere driftsenheter i form av 
lensmannskontorer eller politista-
sjoner (med unntak av Oslo).

Et særtrekk for norsk politi er 

kombinasjonen politi/påtalemyn-
dighet. Politimesteren og juristene i 
politiet inngår som et ledd i den of-
fentlige påtalemyndighet. Når det 
gjelder denne del av politiets virk-
somhet, er den underlagt statsadvo-
katene og riksadvokaten.

Både Politidirektoratet og Politiets 
sikkerhetstjeneste (PST) er direkte 
underlagt Justisdepartementet. De 
øvrige særorganene er underlagt 
Politidirektoratet er Kriminalpoliti-
sentralen (Kripos), Økokrim, Politiets 
data- og materielltjenste (PDMT), 
Utrykningspolitiet (UP) og Politihøg-
skolen.

Politimestrene i henholdsvis Bodø 
og Stavanger har, gjennom Hoved-
redningssentralene i de to byene, an-
svaret for koordinering av rednings-
tjenesten i hver sin del av landet.

Selve grunnstammen i politiets 
organisasjon utføres av de 27 politi-
distrikter. I hvert distrikt er det et 
eller flere lensmannskontorer.

Ridende politi, populært og viktig. Foto: Politiforum.

Justisminister Knut Storberget. Foto: Justisdepartementet
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effektiv ressursutnyttelse prioriteres
Politiets samfunnsoppdrag er å forebygge og bekjempe kriminalitet og derigjennom skape 
trygghet for befolkningen. – Vi i politiet må løpende videreutvikle vår måte å tenke på og vår 
evne til å foreta riktige prioriteringer i takt med samfunnsutviklingen forøvrig, sier politi-
direktør Ingelin Killengreen. 

– Det er en utfordring å ta inn i seg 
hele den store verden samtidig som 
en skal være til stede i lokalsamfunn 
lander over, sier politidirektøren.

Dette utsagnet viser bredden i de 
problemstillinger norsk politimyn-
dighet hele tiden står overfor. Den 
teknologiske utvikling har skapt nye 
markeder og muligheter for de kri-
minelle miljøer samtidig som mange 
naturlige grenser ikke lenger er der. 
Politiet kan ikke lenger tufte sin fag-
lige dyktighet utelukkende på det 
som en gang var. Også politietaten 
lever i en grenseløs hverdag. Ikke 
bare dreier det seg om det som fore-
går på nettet, men også det faktum 
at en i dag kan reise fritt uten pass 
over hele Europa.

– Vi har fått et spesialistsamfunn 
der Cyber-crime setter store krav til 

høy kompetanse. Ja, jeg vil si meget 
høy kompetanse. Og den må videre-
utvikles kontinuerlig. Det er ikke 
lenger slik at en politiansatt bare 
kan gå på et kurs og derigjennom bli 
kvalifisert. Situasjonen krever at 
politiet må knytte til seg spesialister 
fra utdanningsmiljøer utenfra i til-
legg til at dette har høy prioritet på 
Politihøgskolen. Vi står overfor et 
internasjonalt problem som de re-
spektive lands politimyndigheter 
ikke kan løse hver for seg, men som 
krever god kontakt og samhandling 
landene imellom, understreker poli-
tidirektør Killengreen.

Politidirektoratet er et forvalt-
ningsorgan for Justis- og politidepar-
tementet. Politidistriktene og politi-
ets særorganer har et selvstendig 
ansvar for å løse samfunnsoppdraget 

innenfor sine respektive områder. 
Det er direktoratets oppgave å lede 
og samordne dette arbeidet.

poliTikoMpeTanse er en 
knapp ressUrs
– Politidirektoratet samordner og 
motiverer politidistrikter og særor-
ganer til å gjennomføre målrettet 
utviklings- og endringsarbeid for å 
sikre høy kvalitet og gode resultater 
av politiets innsats, fremhever Inge-
lin Killengreen.

I politiets strategiske satsingsom-
råder fremheves betydningen av å 
samle seg om kjerneoppgavene med 
utgangspunkt i utvikling av gode kri-
minalitetsanalyser, basert på både 
nasjonal og internasjonal informa-
sjon.

– På dette grunnlag skal vi utvikle 

av jan erik thoresen
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tema: politiet – en grunnpilar

effektive løsninger for bekjempelse 
av både distriktsovergripende og 
internasjonalt grenseoverskridende 
kriminalitet. Når samfunnet etter-
spør stabilitet, trygghet og effektiv 
kriminalitetsbekjempelse, må disse 
oppgavene ikke bare løses av politi- 
og lensmannsetaten alene, men i et 
samspill med flere både offentlige og 
private aktører. Politikompetanse og 
politiressurser er imidlertid en knapp 
ressurs som må konsentrere seg om 
utøvelse av kjerneoppgavene, sier 
politidirektøren.

TryggHeT og TilliT
Publikum ønsker seg et synbart og 
tilstedeværende politi. De aller fleste 
mener dette i seg selv er en forbyg-
gende faktor.

– Ja, det mener jeg også. Kontak-
ten med publikum er uhyre viktig. 
Når politifolk ikke lenger kan patrul-
jere rundt i gaten som før, har det 
selvsagt med de økonomiske rammer 
å gjøre. Oppgavene er blitt flere, van-
skeligere og mer sammensatt. De 
tunge sakene krever stor belastning 
på ressursene. Mye av politiarbeidet 
«synes ikke» for å si det slik. Når det 
er sagt synes jeg landets politidistrik-
ter og lensmenn gjør en utmerket 

jobb. Statistikken vise at antall poli-
tisaker går ned til tross for befolk-
ningsøkningen. En av årsakene er nok 
politiets innsats. Vi skal også huske 
på at polititjenestene etterspørres 
mer enn før. Statsbesøk, store arran-
gementer som VM på ski og et øken-
de antall store arrangementer for 
øvrig, trenger våre tjenester, påpeker 
Killengreen.

ByproBleMer
Det står ikke til å nekte for at byene, 
og da i særdeleshet Oslo, har spesi-
elle problemer å bale med. Mennes-
ker med store sosiale problemer er 
ofte i faresonen for å begå krimi-
nelle handlinger. Her dreier forebyg-
ging seg ikke alene om politiets 
gjøren og laden, men om en tverr-
faglig anlagt forebygging.

– Tenk på unge, ikke vestlige inn-
vandrere. De bor i mange tilfelle 
dårligere. De har vanskeligheter med 
å få arbeid. De sliter med språkpro-
blemer og med å forstå vår kultur og 
vårt samfunn. Dessverre ser vi at 
mange av disse ungdommene faller 
utenfor. Politiet søker å være synlige 
i disse miljøene og drive forebyg-
gende virksomhet i samarbeid med 
den lokale sosialforvaltning. Heldig-

vis ser vi mange lyspunkter, men det 
er det negative det fokuseres på i 
media. Politiet møter også befolk-
ningen som fornærmet, som bruker 
av etatens forvaltningstjenester og 
som publikum når vi utøver våre 
tjenester. Vår oppgaveløsning forut-
setter godt samarbeid med befolk-
ningen. Tillit og trygghet skapes 
gjennom positiv dialog og gjensidig 
forståelse, sier avtroppende politidi-
rektør, Ingelin Killengreen.

Politidirektør Ingelin Killengreen. Foto: Politidirektoratet

nasjonens sikkerHeT i HøyseTeT
Økt terrortrussel gjør PST (Politiets sikkerhetstjeneste) mer 
aktuell enn noen gang.

Sikkerhetstjenesten har ansvaret for nasjonenes sikkerhet. Den har som 
oppgave å samle inn og analysere informasjon og treffe tiltak mot forhold 
som kan true landets sikkerhet. I Norge, og Norden for øvrig, er sikkerhets-
tjenesten organisert som en særskilt del av politiet med direkte rapportering 
til Justisdepartementet. Ved å være en del av politistrukturen sikrer en slik 
organisering et nært samarbeid med øvrig politi, samtidig som PST også er 
tillagt påtalemyndighet. PST samarbeider ellers nært med de tjenester som 
har ansvart for utenlandsetterretning og andre lands sikkerhetstjenester.

Sentralt står innsamling av informasjon i forhold til personer og grupper 
som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurde-
ringer til bruk for de politiske myndigheter, etterforskning og andre opera-
tive mottiltak og rådgivning. Det er Stortinget som har trukket opp retnings-
linjene for hva slags lovbrudd PST skal bekjempe. Disse retningslinjene 
presiseres regelmessig av Justisdepartementet.

Den store oppmerksomhet internasjonal terrorvirksomhet etter hvert har 
fått i Norge, og ikke minst alle de pågripelser som fant sted for en tid tilbake, 
har gjort sikkerhetstjenesten mer aktuell enn noen gang.Terrorøvelse. Foto: Politiforum
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Hovedmålet for Kripos er bekjem-
pelse av organisert og annen alvorlig 
kriminalitet. Enheten etterforsker og 
fører i retten komplekse og alvorlige 
saker og yter bistand innen taktisk 
og teknisk etterforskning. Kripos 
ivaretar funksjonen som nasjonalt 
kriminalteknisk laboratorium og 
som behandlingsansvarlig for sen-
trale informasjonssystemer. Videre 
er Kripos kontaktpunktet mellom 
norsk og utenlandsk politi og ivare-
tar oppgaver som følger av interna-
sjonale konvensjoner og avtaler.

Typer og grUppe
Organisert kriminalitet omfatter 
både kriminalitetstyper og organi-
serte kriminelle grupper. Historisk 
sett har alvorlige narkotikalovbrudd 
blitt betraktet som organisert krimi-
nalitet. En gjennomgang av retts-
kraftige dommer viser at rundt 
hundre personer i Norge er dømt for 
organisert kriminalitet. Av disse er 
det personer med mer enn tjue ulike 
nasjonaliteter, og kriminalitetsty-
pene omfatter bedrageri, hallikvirk-
somhet, grovt ran, menneskehandel, 
narkotika, smugling og vinningskri-
minalitet.

Organisert kriminalitet knyttes 
oftest til kriminelle grupper. Samar-
beid mellom personer er en forutset-
ning for at kriminaliteten kan anses 
som organisert. Erfaringer, både fra 
Norge og Europa forøvrig, tilsier 
imidlertid at slikt samarbeid i ho-
vedsak foregår i mer eller mindre 
løst sammensatte konstellasjoner og 
– eller – nettverk mellom kriminelle 
aktører snarere enn faste organisa-
sjoner.

økT gloBalisering
Kriminalitetsbildet i Norge er preget 
av økt globalisering som har medført 
en tilstrømning av utenlandske kri-
minelle aktører og nettverk. Uten-
landske kriminelle grupper er i sta-

dig økende grad involvert. For Kripos 
er det viktig med helhetlig innsats 
mot organisert kriminalitet, særlig 
mot narkotika, kriminelle gjenger, 

mobil vinningskriminalitet, men-
neskehandel og hvitvasking av ut-
bytte fra kriminelle handlinger.

kriMinaliTeT sTopper ikke ved grensen

Internasjonalt politisamarbeid er helt nødvendig i en verden der straffbare handlin-
ger blir en stadig større utfordring og der grensen mellom landene viskes ut. Kripos 
er nasjonalt kontaktpunkt for dette samarbeidet og har et stort ansvar i å ivareta 
kontakten med utenlandske politimyndigheter og andre samarbeidspartnere.

Disse er:
INTERPOL – International Criminal Police Organization er en verdensomspennende 
politiorganisasjon med over 187 medlemsland. Se for øvrig www.interpol.int
EUROPOL – EUs organisasjon for politisamarbeid innen kriminaletterretning. Se for 
øvrig www.europol.europa.eu
SCHENGEN-SaMaRBEIDET – 25 medlemsland samarbeider i kampen mot grense-
kryssende kriminalitet og ulovlig innvandring. Se for øvrig www.sirene.europa.eu
FRONTEX – Kontroll og overvåking av EUs ytre grenser. Se for øvrig www.frontex.
europa.eu
BSRBCC – Baltic Sea Region  Border Control Cooperation er et samarbeid om gren-
sekontroll, primært sjøgrensen mellom landene rundt Østersjøen og Norden.
Se for øvrig www.balticseataskforce.ee
PTN – Politi- og tollsamarbeid i Norden. PTN er et rådgivende, koordinerende og 
samarbeidende organ for bekjempelse av organisert kriminalitet uten noe fast sekre-
tariat eller styrende organ. Kripos ivaretar den faglige oppfølging.

organiserT kriMinaliTeT:

bekjempelse krever store ressurser
Kripos (Kriminalpolitisentralen) er den nasjonale enhet for etterforskning og forebygging. En-
heten har høy kompetanse og bistår de enkelte politidistrikt i vanskelige og komplekse saker.

Fra laboratoriet. Foto: Kripos
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Økokrim utgjør kompetansesenteret i politiet og påtalemyndigheten for 
bekjempelse av disse kriminalitetsformene. Denne sentrale enheten er både 
et særorgan i politiet og et stadsadvokatembete med nasjonal myndighet. 
Økokrim arbeider for best mulig allmennprevensjon gjennom behandling 
av straffesaker og finansiell etterretning.

signal Til allMennHeTen
Allmennprevensjon er et sentralt mål for Økokrim. Gjennom arbeidet med 
konkrete straffesaker sender enheten ut et signal til allmennheten om at en 
risikerer straff dersom en overtrer regelverket. Den største andelen av Øko-
krims ressurser brukes på arbeidet med straffesaker. Som statsadvokatem-
bete er Økokrim underlagt Riksadvokaten. Som sentralt politiorgan er 
Økokrim administrativt og budsjettmessig underlagt Politidirektoratet.

TrUer velferdssTaTen
Økokrims visjon bygger på de verdier som ligger til grunn for landets velferd. 
Norge er en demokratisk rettstat med grunnleggende enighet om spillere-
glene for konfliktløsning. Landet har en regulert markedsøkonomi med vel-
utviklede rettsregler for samhandel, konkurranse og arbeidsforhold i nærings-
livet. Naturen er vakker med rike ressurser både til lands og til vanns som 
viktig grunnlag for både økonomisk aktivitet og rekreasjon.

Kriminaliteten er en trussel mot disse verdiene. Skate- og avgiftskrimina-
litet underminerer det offentliges inntekstgrunnlag og truer velferdsstaten. I 
likhet med svindel med offentlige subsidier og støtteordninger virker slik 
kriminalitet konkurransevridende og skaper mistillit mellom næringsdri-
vende og mellom det offentlige og landet innbyggere. Verdipapirkriminalitet, 
korrupsjon i næringsliv og offentlige organer, konkurskriminalitet og hvitvas-
king av penger er med på å under minere velferden.

Alvorlige brudd på forurensningsloven og andre miljøbestemmelser 
truer norsk natur.

Økokrims arbeid bidrar i stor grad til å verne viktige verdier i det norsk 
samfunn.

tema: politiet – en grunnpilar

Hard kaMp MoT økonoMisk kriMinaliTeT
Også miljøkriminalitet er en viktig oppgave for Økokrim. 
Den største delen av ressursene brukes på arbeidet med 
straffesaker.

dagens slaver 
plukker ikke 
bomull
Menneskehandel er et glo-
balt og grenseoverskridende 
problem. En alvorlig form for 
kriminalitet, som også har 
nådd Norge.

Menneskehandel er vår tids slavear-
beid og en alvorlig form for krimina-
litet som innebærer grove krenkelser 
av ofrenes menneskerettigheter. Tu-
senvis av barn, kvinner og menn blir 
hvert år ofre for menneskehandlere. 
Også i Norge er det avdekket men-
neskehandel. Erfaringen viser at Nor-
ge blir benyttet som transittland for 
handel med barn. Det er anslått at 
handel med mennesker er blitt den 
nest største illegale næringen i ver-
den, nest etter handel med våpen. 
Gjennom ratifiseringen av FN-kon-
vensjonen mot grenseoverskridende 
organisert kriminalitet, den såkalte 
Palermoprotokollen, har Norge for-
pliktet seg internasjonalt til å fore-
bygge og bekjempe menneskehandel.

Å bekjempe denne form for kri-
minalitet innebærer et nært og for-
pliktende samarbeid mellom ansvar-
lige aktører, et tverrdepartementalt 
og tverrfaglig samarbeid der politiet 
er en viktig faktor.

I Norge rammes menneskehandel 
av flere paragrafer i Straffeloven. Det 
dreier seg om utnyttelse til prostitu-
sjon, tvangsarbeid, herunder tigging 
og organ handel. Hallikvirksomhet, 
det å fremme og tjene penger på 
andres prostitusjon, rammes av 
Straffelovens § 202. denne virksom-
heten foregår ofte som en del av 
annen alvorlig og organisert krimi-
nalitet, og kjennetegnes ved at bak-
mennene er multikriminelle, ofte 
involvert i narkotika og våpenhan-
del. Slike bakmenn har også forgre-
ninger her i landet.

For politiet innebærer dette både 
overvåking av og inngripen i krimi-
nelle miljøer og nettverk. Problem-
stillingen er svært sammensatt og 
krever store ressurser.

Forhør er et viktig virkemiddel. Foto: Kripos
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- Jeg etterlyser eN politistudie
– Vi må se dagens og morgendagens politiarbeid i et bredt perspektiv, ikke stykkevis og delt. 
Politiets mulighet for å løse viktige samfunnsoppgaver er betinget av at ressursene og krimi-
nalitetsutviklingen står i forhold til hverandre, sier formannen i Politiets Fellesforbund, Arne 
Johannessen.

av jan erik thoresen

Politietaten er en populær etat. Un-
dersøkelser viser at politiet scorer 
høyt blant både publikum og media. 
Dette er neppe tilfeldig. Tillit bygges 
over tid og baseres på åpenhet, til-
gjengelighet, gode faglige resultater 
og evne til å kommunisere. Forman-
nen i Politiets Fellesforbund, Arne 
Johannessen, er ikke i tvil om hva 
som er årsaken til suksess.

– Flotte mennesker i uniform er 
det helt grunnleggende. Uten gode 
menneskelige egenskaper ville poli-
tifolk bare fremstå som representan-
ter for en maktstruktur. En uniform 
i seg selv vekker ingen tillit. Det er 
mennesket inne i uniformen som er 

det avgjørende. Evnen til å samtale 
med folk, bygge bro og skape forstå-
else ligger i den grunnleggende poli-
tiutdanningen. Mennesket i uniform 
er en hjertesak for meg, sier Arne 
Johannessen med overbevisning.

vikTig rekrUTTering
– Å kunne oppretthold det gode for-
hold mellom politiet og samfunnet 

betinger i utgangspunktet at vi re-
krutterre de rette personer, at vi har 
et godt system for utvelgelse og får 
personer med de rette egenskaper. 
Jeg våger å påstå at vi har verdens 
beste politiutdanning. Derfor er det 
viktig å slå ring om den 3-årige ut-

danningen på Politihøgskolen. Og så 
må vi bevare nærpolitimodellen som 
gjør at politiet og samfunnet kom-
mer tett på hverandre. Ikke minst 
spiller dette en betydelig rolle for 
den sivile beredskapen. For å kunne 
ivareta alt dette må vi bevare et po-
liti innen forebygging. Mange møte-
punkter mellom politi og publikum 
lokalt og regionalt er resepten. For 
mye sentralisering vil kunne skape 
en type maktpoliti samfunnet ikke 
er tjent med. Møtepunktene omfat-
ter blant annet forebyggende arbeid, 
spesielt mot barn og ungdom. Her er 
samarbeidet med kommunene helt 
vesentlig, presiserer Johannessen.

Begge Har reTT
Fra sidelinjen er det interessant å 
følge de mange diskusjoner mellom 
Fellesforbundets leder og justismi-
nister Knut Storberget. Statsråden 
påpeker gang på gang at det aldri 
har vært bevilget så mye penger til 
politiet som nå.

– Det har Storberget rett i. Han 
har gjort en god jobb i så måte. Det 
er bare det at behovet for ressurser 
aldri har vært større enn nå. Gjen-
nom en årrekke har politiet vært 
nødt til å skyve investeringer foran 
seg for å kunne utføre sine daglige 
plikter. Det dreier seg om en høyst 
påkrevet fornyelse av IT-utstyr, biler, 
uniformer og annet. Dessuten har 
utgiftene til straffesaker økt drama-
tisk som følge av bl.a. tolketjensten 
og mye reisevirksomhet i inn- og 
utland. De økte bevilgninger Stor-
berget snakker om blir spist opp av 
det etterslep som det nå er tvin-
gende nødvendig å utligne. Derfor 
ser en i realiteten ikke noe vekst i 
politiet, verken når det gjelder be-
manning eller på andre områder. 
Summen av alt dette er at hver en-

«Uten gode menneskelige egenskaper ville  
politifolk bare fremstå som representanter for 

en maktstruktur»

Forbundsleder Arne Johannessen og nestleder Yngve Bolstad under en postkasseaksjon. Foto: Politiforum.
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kelt politisjef og lensmann må ope-
rere i et sterkt begrenset handlings-
rom, forklarer Arne Johannessen. 
Han etterlyser en bredt anlagt poli-
tistudie.

– Vi må måle politiets behov i 
forhold til den økte kriminaliteten 
og se dette i et bredt perspektiv. 
Dette kan best gjøres gjennom å 
foreta en omfattende politistudie. I 
regjeringskretser ønsker en i stedet 
en Stortingsmelding. Jeg er redd det 
blir for generelt og for lite forplik-
tende. Vi må ha en bred tilnærming. 
Dette må det bli en debatt om, me-
ner Johannessen.

Han presiserer at det må fokuse-
res på politiets mulighet til å løse de 
mange viktige samfunnsoppgaver.

HverdagskriMinaliTeTen 
nedprioriTeres
– Den store utfordringen er å kunne 
løse de problemer folk flest har med 
hensyn til tyveri og skadeverk. Pu-
blikum forventer hjelp. I stedet er 
hverdagskriminaliteten av økono-
miske årsaker blitt nedprioritert. 
Politiet bli en registreringsenhet for 
forsikringsselskapene. Den organi-
serte kriminaliteten tar alle ressur-
sene. Vi må ikke tape av syne at en 
liten sak er stor for den det gjelder. 
Det er derfor helt nødvendig å finne 
en balanse mellom de store, tunge 
sakene og den hjelp menigmannen 
forventer å få. I dag er det en stor 
ubalanse. Mannskapssituasjonen er 
prekær. I dag har Norge 2.800 poli-
tifolk for lite, sammenliknet med 
Danmark og Sverige. Bare i Oslo er 
det behov for mellom 1.000 og 1.500 
flere stillinger. I Sverige disponerer 
politiet syv helikoptre, mot kun ett i 
Norge. De siste fem år har Sverige 
fått 5.000 flere politifolk for å kunne 
møte den nye hverdagen. Kriminali-
teten koster det norske samfunn 100 
milliarder kroner årlig. Ved å bruke 
en milliard pr. år til politiet utover 
dagens budsjett, sier det seg selv at 
det er god samfunnsøkonomi. Men 
selv ikke det vil kunne oppveie kon-
sekvenser kriminaliteten har for de 
enkelte ofre. Traumer, fysiske skader 
og ellers redusert livskvalitet kan 
ikke måles i penger, sier Arne Johan-
nessen.

foreldre konTakTer poliTieT
Mange foreldre tar kontakt med politiet for å få råde og tips om blant annet 
grensesetting. Politiet gir råd på basis av sine erfaringer og henviser også til 
andre instanser som kan gi ytterligere tips og hjelp.

Et særlig aktuelt område å fokusere på er barn og unges bruk av PC og 
internett. En del unge publiserer bilder og annen personlig informasjon om 
seg selv eller andre. Når foreldre spør om hva som er lov eller ikke, henviser 
politiet til Datatilsynets nettsider.

Noen spørsmål dreier seg om trafikale forhold. Ungdom er en spesielt 
risikoutsatt gruppe i trafikken. Politiet understreker at foreldre bør være 
rollemodeller for god atferd allerede fra barna er små. På spørsmål om fart, 
rus og sikkerhetsutstyr henviser politiet til Trygg Trafikk og Utrykningspo-
litiets nettsider.

idenTifiseringsarBeid – en poliTioppgave
Det er Kripos som leder den nasjonale identifiseringsgruppen (ID-gruppen), 
som har til oppgave å identifisere omkomne ved store ulykker og katastrofer. 
Gruppen har knyttet til seg fagpersonell fra hele landet. Den inkluderer kri-
minalteknikere, rettsmedisinere, rettsodontologer, taktiske etterforskere og 
kontorpersonell.

ID-gruppens oppgave er å søke å fastslå identiteten når flere mennesker 
samtidig er omkommet ved fly-, skred-, flom- og skipsulykker eller annen 
katastrofe, og når ukjent lik, eller rester av ukjent lik, er funnet. Under iden-
tifiseringsarbeidet skal gruppen sikre bevis som kan være av betydning for 
å fastslå årsaks- og ansvarsforhold ved hendelsen.

ID-gruppen har bistått i alle store ulykker i Norge siden 1975. mange vil 
eksempelvis også huske store ulykker som flyulykken ved Operafjellet på 
Svalbard og ikke minst det omfattende identifiseringsarbeidet etter tsuna-
mien i Sørøst-Asia.

poliTieT får skryT av joUrnalisTer
En undersøkelse blant 651 journalister viser at politiet er best på mediekon-
takt når det gjelder statlige etater. Undersøkelsen er utført av Aalund Rese-
arch Center blant journalister i lokal-, regional og riksaviser, TV, radio, ny-
hetsbyråer og fagblader. Etaten scorer høyest fordi politiet er raske med å 
informere om ting som skjer og fordi det er god tilgang til ulike kontaktper-
soner som kjenner de aktuelle sakene.

Det er tredje år på rad at politiet kommer på første plass i en slik under-
søkelse.

TjenesTer poliTieT Hjelper pUBlikUM Med

• Anmeldelser og tips kan en sende inn direkte via nettsidene
• En kan anmelde tyveri av sykkel og mobiltelefon, tyveri fra privatper-

son på offentlig sted og skadeverk på bygning eller kjøretøy
• Har en opplysninger som kan forhindre en kriminell handling, kan 

politiet tipses
• På www.politiet.no kan en laste ned skjemaer etter behov, fylle ut og 

sende inn eller levere på politistasjonen eller lensmannskontoret på 
hjemstedet
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politihøgskoleN skal utdaNNe, 
Forske og Formidle
Politiets framtidige bemanningsbehov henger nøye sammen med befolknings- og sam-
funnsutviklingen. – Kravene til kunnskapsbasert politiarbeid øker og er i stadig endring.  
Politietaten lever i og med samfunnet. Utfordringene med å finne den skjulte kriminaliteten 
setter dagsorden for politiutdanningen, sier sjefen for Politihøgskolen, Håkon Skulstad.

av jan erik thoresen

Kunnskaps- og teknologiutvikling, 
internasjonalisering, urbanisering, 
befolkningens holdninger og krav til 
kvalitet utfordrer etatens ressurser, 
kapasitet og kompetanse.

- Ja, å møte behovet for tilstede-
værelse og kriminalitetsbekjempelse 
forutsetter en solid grunnbeman-
ning med relevant bakgrunn på høyt 
nivå. Men det er ikke nok alene å ha 
gode kunnskaper. Det menneskelige 
element må hele tiden stå sentralt. 
Å ha god samfunnsforståelse inne-

bærer at vi løpende må sette fokus 
på endringer i måten vi tilnærmer 
oss på, det være seg både det strengt 
politifaglige og det samfunn vi skal 
tjene. Når vi utdanner dagens og 
morgendagens politifolk står dette 
øverst på dagsorden, sier Håkon 
Skulstad.

Politihøgskolens visjon er å være 
en utdanningsinstitusjon for et re-
flektert, handlekraftig og trygghets-
skapende politi. Den ble akkreditert 
høgskole i 2004 med rett til å ut-

danne for Bachelor-Politiutdanning. 
Ved inngangen til 2006 ble Politi-
høgskolen akkreditert for Master-
Politiutdanning.

faglig og eTisk plaTT-
forM
Som myndighetsorgan og samfunns-
aktør på en problematisk og sam-
mensatt arena vil landets innbyg-
gere kontinuerlig vurdere hvordan 
politifaget utøvers. Det er ikke bare 
snakk om å levere resultater, men 

Avslutning – klar til tjeneste. Foto: Politiforum.
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også det etiske grunnlag resultatopp-
nåelsen hviler på. Politiarbeid er 
både synbart og målbart. Kravene til 
kompetanseplanlegging og kompe-
tanseforvaltning i et høyteknologisk 
samfunn gjør at Politihøgskolen må 
ha et våkent øye for å få studenter 
med en solid sivil utdannelse.

– Dagens kriminalitetsbekjempelse 
består blant annet i å fange ting så 
tidlig som mulig slik at en kan se 
eventuelle trender. Det kriminelle 
element, det være seg grupper og 
enkeltpersoner, speiler samfunnets 
utdannings- og kompetansemiljø. Når 
det forholder seg slik må politietaten 
settes i stand til, ikke bare å matche 
dette, men ligge i forkant. For å oppnå 
dette, må Politihøgskolen samarbeide 
nært med andre aktører. Samhandling 
med spissede fagmiljøer som Kripos 
og Økokrim gir oss kompetansegi-
vende ressurser vi eller ikke hadde 
hatt muligheter for å ha til rådighet. 
Nå kan vi trekke veksler på førsteklas-
ses lærerkrefter innen tunge og høy-
aktuelle fagområder. Mangfold i erfa-
ringsbakgrunn med hensyn til blant 
annet kjønn og kultur er for øvrig noe 
vi er spesielt interessert i å knytte til 
oss av studenter. Å få flere med frem-
medkulturell bakgrunn er viktig slik 
sammensetningen av det norske sam-
funn nå er blitt, påpeker Skulstad.

vikTige saMfUnnsoppgaver
Politihøgskolen er den sentrale ut-
danningsinstitusjonen for politi- og 
lensmannsetaten i Norge og skal 
derved utvikle og formidle de kunn-
skaper, ferdigheter og holdninger 
som politiet til enhver tid må inneha.

– Skolen skal utvikle en faglig og 
etisk plattform bygd på grunnleg-

gende demokratiske verdier som 
rettsikkerhet, likeverd og ytringsfri-
het. Dessuten drives det en bredt 
anlagt forskning om politiets proble-
mer og de problemer politiet arbei-
der med. Forskningen skal bidra til å 
heve kvaliteten i politiets arbeid og 

gi grunnlag for kritisk refleksjon. 
Forskningsresultatene skal formidles 
til politi- og lensmannsetaten, til 
aktuelle fagmiljøer nasjonalt og in-
ternasjonalt, til myndighetene og 
samfunnet generelt, forklarer høg-
skolesjefen.

Bachelor-politiutdanning bygger 
på prinsippet om at alle nyutdannede 
polititjenestemenn- og kvinner skal 
vær generalister. Det dreier seg altså 
om et grunnlag for videre læring.

– Politiet må operere på høyt nivå 
innen kriminalitetsforebyggende ar-
beid og bekjempe ulike former for 
alvorlig, organisert og grenseskri-
dende kriminalitet. Økonomisk krimi-
nalitet gir store utfordringer. Den di-
gitale utvikling har ført til hurtige 

endringer og økt kriminalitet på tvers 
av landegrensene. Det utforer Politi-
høgskolens evne til å drive effektiv 
metodeutvikling, forsking, utdanning 
og samarbeid med andre lands utdan-
ningsinstitusjoner, understreker Hå-
kon Skulstad.

også inTernasjonale 
operasjoner
Høgskolesjefen er også klar på at 
dagens og morgendagens yrkesutø-
vere innen politietaten må være be-
visste på etatens rolle, internasjonalt 
sett.

– Norsk politis innsats i å hjelpe 
andre lands myndigheter etter krig 
og katastrofer innebærer at mobilitet, 
faglig samarbeid og kvalitetssikring 
blir nøkkelfaktorer. Politihøgskolen 
har både tilrettelagt og videreutviklet 
utdanning for tjenestemenn/-kvinner 
som skal delta i slike operasjoner, 
blant annet engelskspråklige studie 
tilbud, kan Håkon Skulstad fortelle.

fakTa oM poliTiHøgskolen (pHs)

• Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjon for politi- og 
lensmannsetaten

• Politihøgskolen hører inn under Politidirektoratet og har som oppgave 
å gi grunnutdanning for tjeneste i politi- og lensmannsetaten og etter- 
og videreutdanning til de ansatte i etaten

• Politihøgskolen driver forsknings- og utviklingsarbeid og faglig for-
midling innen sine fagområder

• Målsettingen er å utdanne selvstendige og reflekterte polititjeneste-
menn og kvinner

• Politihøgskolen har fire studiesteder; Politihøgskolen i Oslo med av-
deling i Bodø og to kurs- og øvingssentre på Kongsvinger og i Stavern.

• www.phs.no

«Å få flere med fremmedkulturell bakgrunn 
er viktig slik sammensetningen av det 

norske samfunnet nå er blitt»
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TrafikksikkerHeTen:

politiet er eN viktig medspiller
Ingen drepte eller varig skadde er målsettingen for trafikksikkerhetsarbeidet. Politiets med-
virkning er av uvurderlig betydning.

Hvert år mister mellom 200 og 300 
mennesker livet i trafikken. Årsa-
kene er mange. Det går på folks evne 
til å lese og mestre trafikkbildet, høy 
hastighet, uoppmerksomhet, teknisk 
svikt i kjøretøyer, vær og foreforhold 
– og, ikke minst, veier og gaters be-
skaffenhet. Trafikantene og myndig-
hetene må nødvendigvis ha et delt 
ansvar for trafikksikkerheten. Trafi-
kantene har ansvar for sin egen at-
ferd; de skal være aktsomme og 
unngå bevisste regelbrudd. Myndig-
hetene har ansvar for å tilby et vei-
system som tilrettelegger for mest 
mulig sikker atferd og beskytter mot 
fatale konsekvenser av ubevisste 
feilhandlinger,

ny Teknologi
Ny teknologi har gjort det mulig for 
politiet å utøve en effektiv kontroll-
virksomhet. Fotobokser og fartsmå-
lere er gode hjelpemidler. Et pro-
blem kan likevel være at denne 
typen kontroll kan komme i konflikt 
med personvernet. Det dreiser seg 
derfor om å finne en fornuftig og 

formålstjenelig balanse, ikke bare i 
bruken av virkemidlene, men også 
hvordan opplysningene tolkes og 
anvendes i praksis. Dette er utvil-
somt en utfordring.

Imidlertid har teknologien be-
grensninger og vil aldri helt ut 
kunne erstatte synlige kontroller fra 
uniformert personell fra politi og 
vegvesen. Denne synbarheten har en 
klart forebyggende effekt. I myndig-
hetenes handlingsplan for trafikk-
sikkerheten på vei er det klart un-
derstreket at denne kontrollformen 
uansett skal spille en sentral rolle 
også i fremtiden.

BøTer og geByrer
Det er politiets oppgave å ilegge 
bøter eller på annen måte straffefor-
følge dem som ikke overholder tra-
fikkreglene. Nivået på bøter og ge-
byrer bør stå i forhold til forseelsens 
alvorlighet, noe politiet er svært 
bevisste på. Det er av stor betydning 
å finne nivåer som gir god trafikk-
sikkerhetsgevinst, da det er samspil-
let mellom bøtenivået og oppdagel-

sesrisiko som får trafikkantene til å 
avholde seg fra uønsket atferd i 
trafikken.

engasjerT i opplæring
Politiets tiltak omfatter mye mer en 
kontroller og håndhevelse av loven 
og forskriften. Forebyggende tiltak 
står høyt på dagsordenen i alle poli-
tidistrikter. Opplæring og informa-
sjon overfor skoler, barnehager og 
voksenmiljøer krever et aktivt sam-
spill mellom andre sentrale, regio-
nale og lokale aktører som friville 
organisasjoner, forsikringsselskaper 
og andre som er opptatt av trafikk-
sikkerhetsspørsmål. Det er politiets 
klare formening at opplæring i tra-
fikk- og risikoforståelse og mestring 
må starte tidlig og følges opp gjen-
nom hele livet. Det er viktig å foku-
sere på barn og ungdom, fordi hold-
ninger skapes tidlig i livet, samt på 
de eldste trafikkantene. Politiet er 
også svært opptatt av førerkortopp-
læringen og forhold rundt det å 
eventuelt måtte inndra førerkort når 
situasjonen måtte kreve det.
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NYTT fra KFB

landskonferanse og jUBileUMsfeiring
Den 8. og 9. april arrangerte KFB sin årlige Landskonferanse med årsmøte og 
fylkesforumsmøte. De formelle forhandlinger fant sted første dag, mens 
9.april i sin helhet ble viet KFBs 60års jubileum. Jubileet fant sted i Oslo 
Militære Samfund i nærvær av 50 spesielt inviterte gjester med et spen-
nende faglig program.

Mer om Landskonferansen og jubileumsmarkering på www.kfb.no

vellykkeT BeredskapsMøTe i Hønefoss

KFB Buskerud har arrangert åpent møte om beredskap i Hønefoss. Arrange-
mentet, «Beredskap i hverdagen», ble avviklet i byens rådhus. Leder av KFB 
Buskerud, Kari Harm, opplyser at det var 24 deltakere til stede i salen. Fra KFB 
Buskerud ble det holdt innlegg om henholdsvis kommunikasjonsberedskap, 
brannberedskap og matberedskap – psykisk helse. Foredragsholdere var Gunn 
Berit Fjøslid, leder av KFB Nore og Uvdal, Inger Ulleberg, leder av KFB Sands-
vær/Kongsberg og Liv Gladheim, KFB Buskerud og Rollag/Veggli KFB.

Etter foredragene var det debatt mellom deltakerne og et panel bestå-
ende av beredskapssjefen i Ringerike kommune, Harald Lillo Pedersen, stabs-
sjef i Nordre Buskerud Politidistrikt, Magne Rustad, Tore Husum Nilsen fra 
Telenor og representantene fra Fylkesmannens beredskapsavdeling, Kari 
Jensen og Elin Tandberg.

Møtet ble meget vellykket. Representantene fra myndighetene roste KFB 
Buskerud for å sette viktige saker på dagsorden.

engasjerende BeredskapsMøTe på BrandBU

Den 5.april arrangerte Oppland fylkesforum et åpent møte der beredskaps-
utfordringene i Gran kommune sto øverst på dagsorden. Da leder for KFB 
Oppland, Wenche Rolstad, presenterte KFB og for øvrig ønsket velkommen 
var det i overkant av 40 fremmøtte. Beredskapsansvarlig i Gran, Anders Paul-
sen, orienterte om beredskapssituasjonen og understreket at den skulle 
styrkes ytterligere.

Seksjonsleder for psykisk helse i Gran, Marianne Granseth, presenterte 
kommunens tilbud til innbyggerne og opplyste at det skal etableres et nytt 
psykiatrisk helsesenter med leiligheter, beredskapsrom og lavterskeltilbud. 
I tilknytning til hennes innlegg presenterte Wenche Rolstad, KFBs kurs i 
«Psykisk førstehjelp». Det ble stilt en rekke spørsmål fra salen. Beredskap 
engasjerte tydeligvis mange.

«PSyKISK FØRSTEhJELP»
hELgEKURS I STAvANgER
Det første kurset som er finansiert med 
midler fra Extrastiftelsen, ble arrangert i 
Stavanger. Kurset gikk over en helg med 
24 deltakere. Faglige forelesere var 
spesialsykepleier Anne Irene Osmund-
sen og tidligere sykehusprest Leif Jon 
Paulsen. KFBs daglige leder, hanne gar-
der, ga en presentasjon av KFB. Det 
meldes fra Stavanger at arrangementet 
ble meget vellykket.
Det neste kurset i «Psykisk førstehjelp» 
med midler fra Extrastiftelsen vil finne 
sted et sted i Østfold på en nærmere 
bestemt dato.

«PSyKISK FØRSTEhJELP» I ALvDAL
KFB Avdal har arrangert kurs i «Psykisk 
førstehjelp». Arrangementet ble avviklet 
over tre kvelder. Leder for KFB Alvdal, 
grete Langodden, kan fortelle at kurset, 
som hadde 12 deltakere, var vellykket. 
Både fra deltakernes og foredragshol-
dere ble det utrykt tilfredshet med det 
faglige innholdet.

«KvINNENES FORSvARShISTORIE»
«Kvinnenes forsvarshistorie 1990–2010» 
er nå å få kjøpt i KFBs sekretariat. 
Boken, som utgis med økonomisk støtte 
fra Forsvarsdepartementet, er rikt illus-
trert og gir en god og fyllestgjørende 
oversikt over kvinnenes innsats i total-
forsvaret. Bind 1 av «Kvinnenes for-
svarshistorie» utkom i 1990. Også 
denne boken kan fås kjøpt i KFBs sekre-
tariat til en pris av kr. 175. Prisen på den 
nye boken er 200 kroner.

Grethe Værnø

Kvinnenes 
forsvarshistorie

BIND II
1990–2010

Hanne Garder, Grethe Værnø og Anne-Lise Johnsen var sentrale under feiringen.
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når en møter Gunn Sanner, ser 
en raskt at det er en person 
som trives i hverdagen. Hun 

er en av dem som så absolutt ikke 
angrer på at hun satset på en militær 
karriere. Det hele begynte med at 
hun i 13–14 års alderen fikk en for-
kjærlighet for stridsvogner.

– Jeg vet egentlig ikke helt hvor-
for, men det ble bare slik. Stridsvog-
ner fasinerte meg rett og slett. Og 
siden det jo bare er Forsvaret som 
har den type kjøretøyer, så måtte det 
jo bli dit jeg søkte meg. Etter at jeg 

hadde tatt nødvendig relevant ut-
dannelse begynte jeg som tekniker 
på nettopp stridsvogn. Dette ved-
varte fra 1986–94. I Panserbataljo-
nen på Bardufoss fikk jeg virkelig 
øynene opp for det gode kollegiale 
samarbeidet og de mange mulighe-
ter Forsvaret byr på. Jeg bestemte 
meg for å ta Krigsskolen og tjeneste-
gjorde deretter i Telemark bataljon, 
nærmere bestemt på Sessvollmoen, 

TREN Regimentet i ett år, forteller 
Gunn Sanner, som dessuten har 
gjennomgått Stabskolen.

Til liBanon
I 1997–98 var hun troppsjef i Liba-
non. 

– Det var fantastisk lærerikt å få 
oppleve en annen kultur og men-
nesker med en helt annen bakgrunn 
enn vår egen. Jeg merket fort at nær-
heten til konflikten der nede modnet 
meg som menneske. Å erverve seg 
kulturforståelse er en spesiell pro-

sess. Det får en til å bli mer reflektert 
og ikke ta alt som en selvfølge, slik 
vi gjør her hjemme. Oppholdet i Li-
banon fikk meg for alvor til å innse 
hvor godt vi har det her i Norge. Og 
så blir en mer tolerant overfor folk 
som har sterke meninger om en kon-
flikt, selv om de ikke har vært i nær-
heten av der det foregår, fremhever 
major Sanner.

Hun har for øvrig vært to ganger 

i Afghanistan, i henholdsvis fem og 
tre måneder.

allsidig erfaring
Gunn Sanner har også tjenestegjort 
innen systemutvikling i TREN regi-
mentet i Staveren og tre år i For-
svarsstaben.

– Der arbeidet jeg innenfor per-
sonellsektoren med INTOPS, altså 
med personer i utenlandstjenesten. 
Så, etter to år i TRADOK, begynte jeg 
i Heimevernstaben i 2007 og har 
vært her siden. Jeg stortrives og har 
mange utfordrende oppgaver i et 
stimulerende miljø der det militær-
faglige kombineres med godt humør 
og kolleger som brys seg om hveran-
dre. Trivsel på arbeidsplassen er alfa 
og omega i alle virksomheter, så vel 
innen det offentlige som det sivile. 
Trivsel gir inspirasjon som igjen ma-
terialiserer seg i gode resultater, 
mener Gunn Sanner.

kaMpen oM pengene
– En kan ikke komme utenom res-
surssituasjonen når en snakker om 
Heimevernet. Det er synd at vi ikke 
får nok midler til å øve mannska-
pene i tilstrekkelig grad. Nedbeman-
ningen har vært dramatisk og jeg er 

Hennes begeistring for stridsvogner banet veien 
for en militær karriere. Hun roser Forsvaret som 
arbeidsplass og er overbevist om at tillit og 
romslighet mellom befal og menige får frem det 
beste i alle.

– Vi trenger flere kvinner i Forsvaret, men for-
holdene er dessverre fremdeles for lite familie-
vennlige, sier major Gunn Sanner.

av jan erik thoresen
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«Å erverve seg kulturforståelse er en spesiell 
prosess som får en til å bli mer reflektert og ikke 

ta alt som en selvfølge»

»
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redd den kan svekke den lokalkunn-
skap som er et av Heimevernets 
varemerker. Kjennskap til terrenget 
kan være avgjørende i krisesituasjo-
ner, både i militære og sivile hendel-
ser. Folk i nærmiljøene ser sjeldnere 
og sjeldnere soldater i HV-uniform. 
På denne måten svekkes den nærhet 
til Forsvaret som er forankret gjen-
nom mange år.  Det er en stor utfor-
dring å få mest mulig ut av de res-
surser som blir stilt til rådighet for 
oss, påpeker Sanner.

flere kvinner
Om de politiske målsettinger for 
rekruttering av kvinner til Forsvaret, 
mener major Saner at de ikke er helt 
ut realistiske.

– Men kanskje om noen tid, om 
alt legges bedre til rette. Fremdeles 
er tilbudet for lite familievennlig til 
at en karriere kan friste mange nok. 
På den annen side er samfunnet blitt 
langt mer mobilt enn før. Det pend-
les mer, bedrifter og etater flyttes på 
og samfunnet tilpasser seg en slik 

utvikling. Det kan tale til fordel for 
Forsvaret, der flytting er en del av 
yrket Til gjengjeld blir en kjent med 
mange mennesker og nye miljøer. I 
ytterste konsekvens ser vi dessverre 
eksempler på hva utenlandstjenes-
ten kan resultere i. Heldigvis er det 
sjelden militærlivet tar slike vendin-
ger. I det store og det hele er Forsva-
ret en fantastisk arbeidsplass, sier 
major Gunn Sanner, som gjerne kan 
tenke seg et nytt utenlandsoppdrag.

nytt

sTrenge krav Til lekeplasser
Kan barn leke trygt på landets lekeplasser? Selv om regelverket setter klare krav, er det eiernes 
ansvar å følge opp.
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I 1996 startet «Barn i bevegelse»-ak-
sjonen som skulle bidra til at barns 
behov for fysisk utfoldelse ble tatt 
hensyn til i planleggings- og beslut-
ningsprosesser. Det var et samarbeids-
prosjekt mellom fem departementer, 
bl.a. for å forbygge belastningslidelser 
hos stadig mer stillesittende barn. 
Samme år ble «Forskrift om sikkerhet 
ved lekeplassutstyr» vedtatt ved Kon-
gelig resolusjon i statsråd.

kryssende inTeresser
Den tilsynelatende strenge tolkning 
av sikkerhetsreglene har fått mange 
til å hevde at lekeplassene har blitt 
sikrere, men samtidig fattigere som 
erfaringsarena for barna. Barn lærer 
av å utsette seg for risiko gjennom 
naturlig selvutfoldelse og utfors-
kning av egne evner. Når alt define-
res som «farlig», er det ikke til det 
beste for de yngste. Det dreier seg 
om «å ha ryggen fri» og ikke påta seg 
ansvar om noe skulle gå galt. Gunnar 
Breivik, professor ved Norges Idretts-
høgskole er en av dem som har talt 
«sikkerhetshysteriet» midt i mot. 
Han mener at samfunnet i større 
grad må akseptere at barn får opp-
leve ubehag, uhell og skader for 
derigjennom å høste viktige erfarin-
ger. Kritikerne til sikkerhetskravene 
mener at det mangler sunn fornuft i 
tankegangen. Risiko og farer kan ikke 
vurderes av noen få i departementer 

og tilsyn som prøver å lagen noen 
«vanntette», generelle regler som 
skal gjelde alle norske barn på alle 
tenkelige lekeplasser rundt om i 
landet, hevdes det.

økT risiko
Forskriften ble fastsatt fordi kollektiv 
bruk av lekeapparater viste seg å 
medføre økt risiko for alvorlig helse-
skade og dødsfall. Barn har blitt 
hengende fast, falt ned på hardt un-
derlag eller fått gjenstander over seg. 
Forskriften er ikke ment som en be-
grensning i barns utfoldelse, men 
som en sikkerhet for at barn ikke 
skal utsettes for urimelig skade un-

der lek. Produsenter, detaljister og 
andre som omsetter, formidler eller 
på annen måte behandler lekeplass-
utstyr er ansvarlig for at kravene til 
forskriften er oppfylt.

vedlikeHold og eTTersyn
Det finnes ingen godkjenningsord-
ning for lekeplassutstyr. Den som 
anskaffer eller eier utstyret er ansvar-
lig for jevnlig ettersyn og vedlikehold, 
slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper 
opprettholdes. For eksempel er kom-
muner ansvarlige for kommunale 
lekeplasser, mens borettslag og sam-
eier er ansvarlige for sikkerheten på 
sine lekeplasser.
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NYTT fra medlemsorganisasjonene

BåTMessens BesTe sTand

På båtmessen «Sjøen for alle» ble Redningsselskapets stand kåret til den 
beste i kategorien «motorer, utstyr og informasjon». Juryen begrunnet ut-
nevnelsen med at Redningsselskapet hadde klart å skape et miljø som til-
trakk seg oppmerksomhet samtidig som det gjenspeilet de verdier selskapet 
står for. I tillegg uttalte juryen: «En meget fin stand med en båt i fokus som 
er med på å underbygge budskapet de ønsker å få ut. Designen er gjen-
nomført og får frem Redningsselskapets profil. Aktiviteten på standen, en 
meget hyggelig standbetjening og et enkelt og tydelig budskap er med på å 
gi et helhetsinntrykk som få andre utstillere matcher.»

130 delTakere på nvkBs årsMøTe

Nettverk for Kvinnelig Befals årsmøte og seminar ble arrangert ved Forsva-
rets Høgskole med rekord stor deltakelse. Leder i NvKB, orlogskaptein Patri-
cia Flakstad, og sjefen for Forsvarets Høgskole, kontreadmiral Louise De-
dichen, ledet arrangementene.

Seminaret var variert og spennende med høyt kvalifiserte foredragshol-
dere som blant andre sjef for Fregattvåpenet, kommandør Bjørn Egenberg, 
sjef Kystjegerkommandoen, kommandørkaptein Jon Ivar Kjellin, Stortingets 
Ombudsmann for Forsvaret, kommandør Kjell Arne Bratli og Generaldvoka-
ten i Forsvaret, Arne Willy Dahl.

Kommandør Tor Stubberud fokuserte på FNs Resolusjon 1325 og Norges 
handlingsplan. På årsmøtet ble oberstløytnant Ingvill Eidsvåg utnevnt som 
nytt æresmedlem i Nettverket.

oMsTillingen i forsvareT regnskapsføres

Personellforbundet har helt siden omstillingen startet krevd at det blir laget 
et omstillingsregnskap. Sammen med andre organisasjoner i Forsvaret har 
de nå fått gehør. Gjennom en ti siders veiledning har YS Stat laget en veiled-
ning for Forsvarsstaben. Ved å følge rådene i veiledningen mener YS Stat at 
en kan finne ut om omstilling er lønnsom. Det dreier seg ikke bare om lønn-
somhet rent økonomisk. En omstilling kan også være lønnsom i form av økt 
produksjon eller en bedring av arbeidsmiljø.

Det er YS Stats utvalg for Hovedavtale, omstilling og inkluderende ar-
beidsliv som har utformet veiledningen.

SMART MED SKOLEMAT
«Alle norske skolebarn må få tilbud 
om organisert skolemat. Det er på høy 
tid – Norge er snart alene igjen 
sammen med Danmark og Albania om 
ikke å ha en form for organisert skole-
mattilbud. Bygdekvinnelaget mener 
det er smart med skolemat fordi et 
organisert skolemåltid gir elevene 
bedre læringsmuligheter og utjevner 
sosiale forskjeller,» skriver lederen for 
Norges Bygdekvinnelag, Kathrine Kle-
veland, i en artikkel i Nationen.
«Bygdekvinnelaget vil ha organisert 
skolemat på den politiske dagsorden, 
og krever skolemat innført etter stor-
tingsvalget i 2013 – fordi det er 
smart» skriver Kleveland i sin artikkel.

BEKyMRET FOR FØDETILBUDET
Norges Kvinne- og familieforbund 
utrykker seg kritisk til helsemyndighe-
tenes planer om å redusere fødetilbu-
det og nedlegge lokale sykehus. I et 
møte med helse- og omsorgsdeparte-
mentet ga forbundsleder Elisabeth 
Rusdal og nestleder Sonja Kjørlaug 
klart uttrykk for forbundets oppfatning 
og overleverte et brev med ytterligere 
utdypning av synspunktene.
I brevet heter det bl.a.: «vi ser også at 
kapasiteten ved de sentrale fødeavde-
linger ikke er store nok. Dette betyr at 
fødende avvises og henvises til andre 
steder uten følgetjeneste og må kjøre 
selv i egen bil. hva om de ikke rekker 
frem og fødselen skjer? hvem har 
ansvaret om noe går galt? Så langt vi 
har brakt i erfaring gjelder da ikke 
Pasientrettighetsloven, ei heller andre 
lover som kunne gitt familien den 
nødvendige hjelp.»
hele brevet kan du lese på www.kvin-
nerogfamilie.no

NEgOTIA hAR FåTT Ny gENERAL-
SEKRETæR
Negotias forbundsstyre har vedtatt 
ansettelse av ny generalsekretær. 
Den nye lederen for Negotias admi-
nistrasjon heter Rune Aale-hansen. 
han har vært politisk rådgiver for tidli-
gere yS-leder Randi Bjørgen i tids-
rommet 2002–2006, og er derfor godt 
kjent i og med yS-systemet fra før.
Aale-hansen kommer fra stillingen 
som fungerende informasjonssjef i 
partiet høyre.

Redningsselskapet i aksjon under Færderseilasen. Foto: Redningsselskapet
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BUSKERUD 
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Aud Engum 
992 76 217 
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Returadresse: Kvinners Frivillige Beredskap
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Russlands forsvarssjef, Nikolai Makarov, 
var nylig på Norges-besøk. Møtet omfat-
tet blant annet et besøk i Forsvarsde-
partementet der han møtte forsvarsmi-
nister Grete Faremo og forsvarssjef 
Harald Sunde.

Norge og Russland er enige om å gjen-
nomføre en rekke felles aktiviteter i løpet 
av året, blant annet den maritime øvelsen 
Pomor, der norske og russiske marine-
styrker øver sammen både i Russland og 
i Norge. Russland er en viktig partner for 

NaTO i afghanistan. Et nært samarbeid 
mellom NaTO og Russland er sentralt for 
å løse utfordringene i regionen.

– Norge er glad for at våre to land har 
kommet til enighet om delelinjen i Ba-
rentshavet og Polhavet. avtalen klar-
gjør grensen mellom våre to lands juri-
diksjonsområder og enigheten om 
delelinjen legger til rette for ytterligere 
samarbeid i nord, sa Grete Faremo un-
der oppsummeringen av møtet med den 
russiske forsvarssjefen.

ønsker sTabiliTeT i nord
Norge ønsker å styrke de bilaterale forbindelser med 
Russland for å beskytte miljøet og forvalte en bærekraftig 
fiskeindustri.

Forsvarsminister Grete Faremo på inspeksjon.

Trafikkulykker en 
del av hverdagen
13 prosent av nordmenn over 
15 år har opplevd å være blant 
de første til å ankomme en 
bilulykke med alvorlige 
personskade eller dødsfall. 
kunnskap om førstehjelp kan 
være avgjørende. 

Undersøkelsen, som er gjennomført 
blant et representativt utvalg på 1900 
nordmenn i Norstats webpanel, viser at 
menn i særlig grad opplever en slik situ-
asjon. Menn oppgir dobbelt så ofte som 
kvinner å ha opplevd å være blant de 
første på ulykkesstedet.

HjERTE- OG LUNGEREDNING
Trafikkulykker er en del av hverdagen 
og før eller siden er det sannsynlig at de 
fleste av oss vil oppleve å være blant de 
først ankomne. Det kan være krevende 
mentalt. Derfor er det viktig å vite hva 
en skal gjøre. Etter å ha sikret ulykkes-
stedet med varseltrekant og nødblink 
samt kontaktet politi eller ambulanse er 
førstehjelp, hjerte- og lungeredning pri-
oritet nummer en. 
81 prosent av de spurte oppgir å ha 
gjennomført førstehjelpskurs, men 68 
prosent har gjennomført kurs i hjerte- 
og lungeredning. 60 prosent tror også 
at de ville kunne greie å gjennomføre 
en gjenopplivning gjennom hjerte- og 
lungeredning.

KUNNSKaP GIR SELVTILLIT
I en kommentar til undersøkelsen sier 
medisinsk fagansvarlig i forsikringssel-
skapet If, Marit Krogh, at førstehjelps-
kurs gir nødvendig selvtillit til å gå i 
gang med livredning.
– Tidligere har vi hatt inntrykk av at 
engstelsen for å gjøre noe galt har vært 
en sperre for mange. Innsatsen som blir 
gjort i påvente av ambulanse og medi-

sinsk personell er ofte helt avgjørende, 
påpeker Krogh.
– anbefalt metode for hjerte- og lunge-
redning har endret seg noe opp gjen-
nom årene. Nå er det 30 kompresjoner 
og 2 pust som gjelder. Det finnes gode 
instruksjoner på internett som kan gjøre 
det enkelt å friske opp kunnskapene, 
sier Marit Krogh.


