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• viktig og nødvendig mangfold
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• statlige beredskapsaktører styrker samarbeidet

vi skaper fremtiden!
styreleder Anne-lise Johnsen
Ja visst er det vi som skaper fremtiden.
Vi har stort fokus på fremtiden og alt vi
har ønsker om, og håper på. Hva vi skal
gjøre siden og hvordan vi skal lykkes i
livet er viktig for alle. Uavhengig av
hvor vi er i livet vil de fleste mennesker
ha håp og forventning om dagene som
kommer. Spørsmålet er hvordan kommer vi dit vi vil? Vi må ha blikket festet
på horisonten langt der fremme, nesen
rett veg, føttene i bevegelse og vilje til
å gjøre noe aktivt for å gå vegen. Da har
vi en god begynnelse for oss selv. Samfunnets veg fremover er vanskeligere å
forme. Da har vi flere ønsker som skal
forenes og sterke visjoner om hva som
er rett og galt og hva som er best for
fellesskapet.
Aldri er det viktigere å ha en evne
til å se bakover og ta lærdom av historien enn når fremtiden skal bli til og
fortiden skal settes på papiret. Skaperne av dagens samfunn har vi mye
å takke for og lære av. Vi bør kunne
lære både av det som er godt og det
som ble galt. Hvis vi ikke har evnen til
å trekke veksler på gammel kunnskap
så har vi ikke stor mulighet til å lykkes

med å skape en god fremtid for oss
selv og hverandre. Historien og historisk kunnskap er uvurderlig og derfor
har vi skrevet Kvinnenes Forsvarshistorie bind 2. Det er vesentlig at man til
alle tider tar vare på kunnskap for å
kunne fortelle en sammenhengende
historie. Arkivmateriale er viktig, men
viktigst er det å skrive etter hvert og
kunne ha noen å stille spørsmål til.
Det er et uvurderlig arbeid som Grethe
Værnø har gjort, men hun har også
vært avhengig av at andre har sin historie klar og er villig til å fortelle.
Kvinners Frivillige Beredskap har nå to
bind historie til de kommende slekter
og forsåvidt også til dagens mennesker. Vi må tenke at vi faktisk er viktige
ledd i kjeden og potensielle kilder for
neste bind engang i fremtiden. Jeg
ønsker meg at dere kjøper bind 2 av
Kvinnenes forsvarshistorie, rett og
slett for å knytte sammen fortid og
fremtid og for at du kan være et ledd i
kjeden som bringer kunnskap videre.
God tur inn i bøkenes verden ! PS Det
finnes noen få eks. av bind 1 fortsatt.
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Mens vi venter

Forsidefoto: Forsvarets mediesenter

redAktør JAn erik thoresen

KFB har som formål å styrke
landets beredskap ved å:

Denne våren har verden øyne vært
rettet mot Norge.
Rettsoppgjøret etter fjorårets terrorangrep har rullet opp tragedien i
sin fulle bredde.
Vi har kunnet ane den sorg og det
savn de etterlatte sitter igjen med og
de traumer de overlevende vil bli preget av livet ut. Men bare ane. Det er
umulig fullt ut å kjenne følelsene de
enkelte berørte daglig våkner opp til.
Samtidig er 22. juli-kommisjonen i
full gang med å kartlegge hva som
fungerte og hva som ikke fungerte i
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norsk beredskap den regntunge sommerdagen for snart ett år siden. Nå har
vel media allerede gått svært langt i å
grave frem og avdekke svakhetene.
Om det vil fremkomme noe revolusjonerende nytt gjenstår å se. I mellomtiden kan jo både politikere og etatsjefer tenke over begrepet «å ta ansvar». Å si «unnskyld» og snu seg rundt
på helen for så å fortsette som før vil
bare svekke tillitten ytterligere.
Men det er vel fare for at det er
nettopp det som kommer til å skje.

Spre opplysning om Norges
totalforsvar og beredskap.
Arbeide for å styrke det sivile
samfunns muligheter til å møte
krisesituasjoner i fred eller krig.
Søke å høyne og samordne
medlemsorganisasjonenes
innsats i beredskapssammenheng.
Fremme samarbeidet mellom
disse organisasjonene og
beredskapsmyndighetene.
KFB vil arbeide for å gjøre det
norske samfunnet mer robust
og mindre sårbart i en krisesituasjon,
med vekt på kvinneperspektivet.

aktuell:
Politisk rådgiver Kathrine
Raadim, Forsvarsdepartementet

Foto: Forsvarets mediesenter

Ønsker styrket samarbeid mellom statlige
beredskapsaktører
Terrorangrepene 22. juli i fjor satte for alvor søkelyset på Norges totalforsvar,
som innebærer at samfunnets samlede ressurser, både sivile og militære, skal
anvendes på best mulig måte ved krisehåndtering i fred og krig. Gjensidig
støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn er et dypt forankret prinsipp, både i håndteringen av sikkerhetspolitiske kriser og krig og i
situasjoner som truer samfunnssikkerheten. Hovedprinsippet er at militær
støtte til sivil krisehåndtering er aktuelt når de sivile beredskapsaktørene ikke
klarer å mestre situasjonen med egne ressurser.
Av JAn erik thoresen

De store hendelsene i 2011, deriblant
også orkanen «Dagmars» herjinger,
viste betydningen av at Staten anvender de samlede forsterkningsressurser effektivt.
– Det er nettopp dette som er
bakgrunnen for Regjeringens beslutning om å nedsette et utvalg bestående av representanter fra både
justis- og forsvarssektoren. Utvalget
skal vurdere om dagens organisering, samordning og ressursbruk er
en hensiktsmessig måte å ivareta de
sikkerhetsmessige behovene på i
fredstid, opplyser Kathrine Raadim.
Hun påpeker betydningen av å ha
et løpende fokus på totalforsvarskonseptet slik at en til enhver tid er
i stand til å møte de utfordringer og
trusler samfunnet står overfor.
– I utgangspunktet er Heimvernet, Sivilforsvaret og Politiet dimensjonert for ulike typer oppgaver. Like
fullt har disse beredskapsaktørene

gode muligheter for å kunne fungere
sammen og utfylle hverandre under
større sivile kriser. I praksis har
dette skjedd ved en rekke anledninger, men vi har registrert varierende
praksis rundt rekkefølgen når de
ulike aktører settes inn i de respektive kriser. Et av de forhold utvalget
sikkert kommer til å vurdere er om
det er formålstjenlig å ha faste rutiner for når den enkelte aktør skal tre
i virksomhet, fremhever Raadim.

sees i sammenheng med de oppgaver
knyttet til væpnet konflikt disse organisasjonene har. Utvalgets arbeid
skal, samlet sett, bidra til at de statlige forsterkningsressursene brukes
mest mulig effektivt for å styrke
samfunnssikkerheten, understreker
politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet, Kathrine Raadim.
For øvrig er det Justisdepartementet som har ansvart for å etablere og lede utvalget og følgelig

«Vi må ha et løpende fokus på
totalforsvarskonseptet»
Et spørsmål som har aktualisert
seg er hvorvidt det vil være fordeler
ved en eventuell sammenslåing av
beredskapsaktører.
– Dette er et annet forhold utvalget vil kunne se nærmere på. Forslag
til organisasjonsendringer må i så fall

også utarbeide det nødvendige mandat. Når dette skrives er det ikke
avklart når utvalget skal være ferdig
med sitt arbeid, men det er grunn til
å anta at det ikke vil gå så lang tid
over sommeren.
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sTerkT møTe med virkeligheTen
KFBs Landskonferanse avslørte stor samarbeidsvilje mellom sentrale aktører
etter terrorangrepene i fjor sommer.
Av JAn erik thoresen

«Samfunnssikkerhet og beredskap
– kan det samarbeides?» var temaet
på KFBs Landskonferanse 2012. I
overkant av 50 deltakere fikk innblikk i sentrale aktørers strategi og
planverk under katastrofer og kriser.
Naturlig nok fremsto terroranslagene 22. juli i fjor som en hendelse
med krav til sentrale aktørers evne
og vilje til samarbeid og koordinering.
Oberst Tonje Skinnarland i Forsvarsdepartementet orienterte innledningsvis om totalforsvarskonseptet og hva som ligger i begrepet. Hun
karakteriserte det som en verktøykasse der både militære og sivile
aktører kan samarbeide og utfylle
hverandres faglige kompetanse til en
helhet, tilpasset den aktuelle hendelse som skal håndteres. Oberst
Skinnarland påpekte at fjorårets ter-

rorangrep til fulle understreket betydningen av at militære og sivile
ressurser kunne tas i bruk på en
målrettet og effektiv måte. Hun ga
uttrykk for at det sivilmilitære samarbeid fungerte bra, men at det også
var et forbedringspotensiale rent
kommunikasjonsmessig. Obersten
opplyste at en nå var opptatt av å
evaluere og at prosessen ville bidra
til å skape en enda bedre nærhet
mellom de ulike aktører.
Da hovedstaden ble rystet av
bombeangrepet i Regjeringskvartalet var Oslos beredskapssjef, Jon
Birger Berntsen, på ferie i utlandet.
Dagen etter kom han hjem til et utbombet kontor. Han presenterte
kommunens beredskapsplaner og
kunne fortelle at stadige øvelser,
evalueringer og oppdateringer
gjorde at en sto godt rustet da det

smalt. Samarbeidet mellom politi,
brannvesen, helsevesen, Sivilforsvaret og HV02 fungerte meget bra og
Berntsen understreket betydningen
av å øve på ulike scenarier som hver
ga de ulike aktører nye utfordringer.
Beredskapssjefen berømmet Oslos
folkevalgte som hele tiden har vist
forståelse for å foreta de nødvendige
investeringer for at byen med sitt
store risikopotensiale skulle kunne
opprettholde en god beredskap.
Politioverbetjent Ole Jacob Smerud, Plan- og beredskapsavdelingen
ved Oslo politidistrikt, foretok en
gjennomgang av politiets rutiner og
prosedyrer ved ulike typer hendelser. Han henviste til ulike bestemmelser i politiloven og presiserte at
det var politiets oppgave å inneha
lederansvaret på skade- og ulykkessteder. Han fremhevet at politietaten

Fra venstre: Oberst Tonje Skinnerland, Oberst Stein Erik Langlo og Politioverbetjent Ole Jacob Smerud. Foto: Hanne Garder.
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la vekt på å samarbeide tett med
andre relevante fagetater, noe som
var svært viktig under terrorangrepet i Oslo 22. juli i fjor.
Heimevernets rolle kom tydelig
frem, bl.a. gjennom sikring av Stortinget og vakthold i de områder av
sentrum som ble avsperret. Likeledes hadde Heimevernet sentrale
oppgaver ved Utøya. Distriktssjef,
oberst Stein Erik Lauglo, HV02, orienterte om Heimevernets oppgaver
når det skal hjelpe det sivile samfunn. Lauglo ga uttrykk for at varslingssystemet kunne bli bedre og at
Heimevernet ble tilkalt noe sent da
hendelsene 22. juli inntraff. Distriktssjefen orienterte om etatens
innkallingsrutiner og opplyste at
disse fungerte meget bra.
Buskerud Sivilforsvarsdistrikt var
en sentral aktør både på og utenfor
Utøya. I de hektiske timene etter at
terroristen var pågrepet, la forsterkningsressurser til rette for at politi
og helsearbeidere kunne utføre sine
oppgaver. Distriktsleder Johan Audestad i Buskerud Sivilforsvarsdistrikt
orienterte innledningsvis om Sivilforsvarets oppgaver generelt og ga
deretter en levende beskrivelse av
de forhold og de utfordringer som
møtte mannskapene. Audestad
kunne fortelle at oppdraget strakk
seg over flere måneder.
– Vi måtte barrikadere dører og
vinduer i Skolestua med de enkle
midler vi hadde for hånden og ligge
musestille mens terroristen skjøt
flere skudd gjennom døren, fortalte
Guttorm Skovli fra Norsk Folkehjelp,
avd. Hadeland. Han og flere andre fra
Folkehjelpen arbeidet som frivillige
da skuddene begynte å falle. Sammen
med en rekke ungdommer – noen
sterkt såret – reddet de livet ved å
krøke seg sammen på gulvet i den
lille stuen. Skovli orienterte også om
de oppgaver Norsk Folkehjelp hadde
og viste flere bilder fra Utøya. Hans
beretning gjorde et sterkt inntrykk
på tilhørerne.
Landskonferansen ble ledet av
KFBs styreleder, Anne Lise Johnsen.

Foto: NVE
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floM og skred:

mange kommuner er ikke godt nok forberedt
I juni i fjor førte store nedbørsmengder og snøsmelting til flomvassføring i
Driva, Glomma og Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag. Flom og jordskred
ga store ødeleggelser og medførte evakueringer og stengte veier.
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) anbefaler at NVE
styrker sitt arbeid med å kartlegge flom- og skredfare ved sidevassdrag.
– Dette arbeidet bør trappes opp. En rekke sikringstiltak er utredet og
planlagt, men ikke gjennomført, presiserer avdelingsdirektør Per K. Brekke
i DSB.
– Kommunene må i større grad ta hensyn til flom- og skredutsatte områder i sin planlegging. Fylkesmennene vil ha en viktig rolle i å følge opp
dette arbeidet i de respektive kommuner, påpeker avdelingsdirektøren.
Tidligere undersøkelse indikerer at mange kommuner har for liten oversikt over egen risiko og sårbarhet og dermed utilstrekkelig grunnlag for
forebygging og beredskap mot flom og skred. På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet er det DSB som leder evalueringsarbeidet for å
vurdere myndighetenes håndtering av flommen. De har nå kommet med en
evalueringsrapport med anbefalte oppfølgingstiltak.

anBefalTe oppfØlgingsTilTak
• Kommunene styrker sitt arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
• Et lettere og mer systematisk samarbeid mellom regionale myndigheter i utarbeidelsen og oppfølging av fylkes-ROS
• Styrking av arbeidet med å kartlegge flom- og skredfare ved sidevassdrag
• Styrket regionalt samarbeid om oppfølging av arealplanlegging i kommunene
• NVE dreier sin innsats i retning av tidlig involvering i de enkelte kommunale areaog planprosesser
• Relevante myndigheter trapper opp innsatsen for å sikre flom- og skredutsatt bebyggelse og infrastruktur
• Styrket regionalt samarbeid om beredskapsplanlegging
• Kommunenes beredskapsplanverk bør forankres bedre i risiko- og sårbarhetsanalysene
• Terskelen for å innkalle fylkesberedskapsrådet senkes
• Gjennomgang av instruksverkt for fylkesmannens samordning ved krisehåndtering
• Styrket beredskap for trafikkinformasjon og trafikkdirigering
• Aktørene vurder tiltak for å redusere sårbarheten ved bortfall av mobilnettet
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sTore og sMå hendelser
Spillet fokuserer på hvordan en kan
være forberedt og hvordan en bør reagere under små og større hendelser. En
kan gå inn i 300 ulike situasjoner, i alt
fra trafikkuhell til strømbrudd, hjemmeulykker, brann, snøskred og jordskjelv. Quest City er under kontinuerlig videreutvikling. På sikt er det meningen at flere områder skal inn i
spillet. Det er lagt opp til at en kan
spille med venner via Facebook.

saMarBeidsprosjekT

nyTT neTTspill for barn og unge
«Quest City» er gratis og lærer den yngre generasjon om beredskap
og sikkerhet.
Hva gjør du når strømmen går og du
står fast i heisen? Hvordan kan du
bruke mobiltelefonen? Hva bør du
ha liggende hjemme i tilfelle strømbrudd? Hvordan kan du yte førstehjelp ved ulykker? Dette er noen av
de spørsmål barn og unge i aldersgruppen 10–16 år skal bryne seg på.

Quest City er et EU-finansiert prosjekt der Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har
bidratt til utviklingen sammen med
flere andre land. Spillet skal øve opp
barns evne til å unngå farer for seg
selv og andre i alt fra nødssituasjoner
i hverdagen til større katastrofer.

– Quest City er gratis, det er enkelt
oppbygd og enkelt å spille. Samtidig
er det et samarbeidsprosjekt der
flere land har bidratt med eget innhold, forteller Ole Tom Johansen,
som er prosjektleder i DSB.
Prosjektet har pågått i to år og er
et samarbeid mellom Tyskland, Tyrkia, Kypros, Østerrike, Latvia, Slovenia og Norge. Spillet er tilgjengelig
på bl.a. engelsk, tysk og norsk.
Norske brukere vil komme direkte til norsk språk på www.questcity.no

TeleneTTeT kan bryTe sammen igjen

Samfunnet er blitt ekstremt sårbart
når elektronisk kommunikasjon
svikter. Kabelbruddene i Telenors
nett i mai i fjor og orkanen «Dagmars» herjinger sist romjul viser til
fulle at store deler av samfunnet
brått kan stoppe opp. Dette er en
stor utfordring, både for myndighetene og befolkningen.
Det er nå utarbeidet en rapport
der det foreslås tiltak for å redusere
sårbarheten overfor nye brudd. Der
fremkommer det at samfunnets forventing til at de elektroniske kommunikasjonstjenester skal fungere,
men at det er umulig å garantere at
nettet ikke kan svikte igjen.
I en kommentar sier direktør Jon
A. Lea i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) at vi
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med ganske stor sannsynlighet vil
måtte oppleve noe tilsvarende igjen.
– Spørsmålet er når. På alle nivåer
i samfunnet må vi forberede oss på
bortfall. Derfor er det viktig å ha
tenkt gjennom hvilke tiltak vi kan
sette inn for å begrense konsekvensene for samfunnet, påpeker Lea.
For øvrig pekes det i rapporten på
at viktige beredskapsaktører, herunder kommunene, i liten grad har
planlagt konsekvensene. Blant de
tiltak som nå foreslås er at bortfall
av telekomtjenester skal inkluderes
i ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser) og planverk og at det
skal planlegges for alternative løsninger ved bortfall. Dette gjelder
både på lokalt, regionalt og sentralt
nivå.

Foto: iStock

Det er umulig å garantere at elektronisk kommunikasjon aldri mer bryter sammen. Målet må være å redusere risikoen
og konsekvensene så mye som mulig.

nytt

Foto: iStock

justisdepartementes
beredskapsoppgaver
gjennomgått

Foto: iStock

god egenBeredskap:

Da Grete Faremo tok over som justisminister fikk en hurtigarbeidende
gruppe i oppdrag å gjennomgå Justisdepartementets sikkerhets- og
beredskapsoppgaver. Gruppen har
nå levert sine anbefalinger, som omfatter tre hovedtemaer. Disse er
styrket samordning av arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap,
styrket evne til krisehåndtering og
organisering av departementet.
Arbeidsgruppen foreslår blant annet at det etableres et døgnbemannet,
sivilt situasjonssenter i Justisdepartementet for å styrke departementets
krisehåndteringsevne.
– Jeg vil nå gå nøye gjennom de
tiltak arbeidsgruppen foreslår. Vi må
sikre at departementet på en effektiv og tydelig måte skal kunne ivareta sitt ansvar på beredskapsområdet, sier justisminister Grete Faremo
i en kommentar.

Gamle gassgriller bør byttes ut.

sjekk gassgrillen før bruk

neTTside oM radikalisering

Når nå grillsesongen starter for alvor er det grunn til å rengjøre og påse at gassgrillen er i orden. Pakningen på flasken
skal være hel og uten urenheter. Lekkasjer kan føre til brann
og forebrenningsskader.

Regjeringen har laget en egen nettside
for dem som ønsker hjelp, råd eller
kunnskap om radikalisering og voldelig
ekstremisme. Siden er informativ og
starter med en begrepsforklaring:

Avdelingsleder Sverre L. Limtun i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og
Beredskap (DSB) kommer med en innstendig anmodning om å utvise forsiktighet og omtanke når mange nordmenn nå børster støveet av grillen.
– For å unngå uhell og skader bør en ta seg tid til noen minutters vedlikehold og kontroll, lyder oppfordringen.
Slanger og koblinger må sjekkes nøye for å se om det er lekkasje. Det kan
en gjøre ved å påføre dekkspray eller såpevann. Dersom det oppstår bobledannelser, er det lekkasje. I så fall må ventilen lukkes og holdes avstengt
inntil feilen er rettet.
– En god regel er å bytte ut slanger minst hvert annet år. De må likevel
sjekkes og byttes ut oftere hvis det er sprekkdannelser. Det er viktig at slangene som benyttes er beregnet for gass, påpeker Limtun.
Under transport skal gassflaskene stå oppreist. Det er viktig at den er
koblet riktig til regulatoren. Feil montering av regulatoren på toppen av
gassflasken kan føre til lekkasje og brann.
– Lukk ventilen før du setter på regulatoren og sørg for at låseringen
klikker på plass. Husk å ta vare på bruksanvisningen, understreker avdelingslederen.

• VOldEliG EKSTREmiSmE
Her menes personer som er villige til
å bruke vold for å nå sine politiske mål
• RAdiKAliSERiNG
En prosess der en person i økende
grad aksepter bruk av vold for å nå
politiske mål.
Radikaliseringsprosessen kan skje
innenfor alle typer livssyn, politiske
retninger og ideologier.
På denne nye nettsiden gis det bl.a. en
veiledning om hva det innebærer om en
kontakter politiet og hvordan bekymringsmeldinger følges opp.
www.radikalisering.no
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deT finnes sTrømløs kommunikasjon
Sammenbrudd av telenettet gir redningsarbeid og nødetater store utfordringer.
Radioamatører og Sikringsradioen bør inn i de kommunale beredskapsplaner.
Orkanen «Dagmar», som i romjulen
i fjor slo inn over Norskekysten, var
den sterkeste som noen sinne har
truffet landet. De materielle ødeleggelsene var enorme. Midt under orkanen brøt store deler av telenettet
på Nordvestlandet sammen og rundt
40.000 abonnenter mistet mobilforbindelsen over et lengre tidsrom.
Hovedgrunnen var strømbrudd og
manglende reservestrømløsninger
på basestasjonene. Dette skapte
store utfordringer for kommunikasjonen mellom etater, kommuner og
redningspersonellet.

rapporT oM sårBarheT
I etterkant av orkanens herjinger har
Post- og teletilsynet (PT) utredet
sårbarheten i mobilnettet og foreslått strengere krav til netteierne.
Tilsynet fokuserer på åtte tiltak. Ett
av de viktigste er et program for å
sikre bedre batteriløsninger på basestasjonene.
– Når folk i nød ikke får tak i hverandre og helsevesen og kommuner
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ikke får utført sine beredskapsoppgaver, er det alvorlig. Vi må derfor
sikre at kommunene ikke blir satt ut
av spill i kritiske situasjoner, sier
direktør Torstein Olsen i PT.

alTernaTive
koMMunikasjonslinjer
Det finnes kommunikasjonslinjer
som verken trenger strøm, internett
eller telefon for å fungere. Et eksempel er amatørradioen som kommuniserer via signaler på spesielle frekvenser, både nasjonalt og over
landegrensene. I Norge er det rundt
5400 lisensierte radioamatører som
er organisert i Norsk Radio Relæ Liga
(NRLL).
– Vi har både kunnskap og utstyr
som gjør oss i stand til å opprette
samband under vanskeligge forhold,
kan Dag Sjaaeng i NRLL fortelle. Han
opplyser at en nå arbeider med å
etablere et regelverk og et kontaknett som skal gjøre tjenesten mer
tilgjengelig. I fjor var NRLL med på
40 skarpe aksjoner forskjellige ste-

der i landet. Flere av disse var rene
sambandsoppdrag fra områder som
enten manglet eller hadde mistet
samband.
– Det er viktig at kommunene
kjenner til oss og bruker oss når
behovet oppstår, sier Sjaaeng til Den
Norske Redningstjenesten.

sikringsradioens
direkTelinje
Et annet alternativ til telelinjene er
Sikringsradioen, som i utgangspunktet er et lukket VHF-samband beregnet på yrkesutøvere i jord- og skogbruk med oppgave å varsle ulykker.
Det er plassert forsterkere på strategiske steder i utmark, ofte drevet av
solcellepanel og vindmøller.
– Sikringsradioen har direktelinje
til de fleste nødsentralene, og er et
godt alternativ i nødssituasjoner,
opplyser konsulent Ole Petter Skjerven. Han mener at både Sikringsradioen og NRLL’s tjenester må komme
inn i de kommunale beredskapsplaner.

gjesteskribenten: Knut Jahr

Verneplikt– Beredskap –
Samfunnssikkerhet

Oberst Knut Jahr er generalsekretær i CIOR
(Den interallierte føderasjon av reserveoffiserers organisasjoner) som representerer
34 land med i alt 1,2 millioner medlemmer.
I tillegg til omfattende tjeneste i Norge har
han, over en 10-års periode, også tjenestegjort i Belgia, Libanon og BosniaHerzegovina.

Yte etter evne og få etter behov. Solidaritet. Det ultimative offer er kanskje å gi sitt liv, noe vi kjenner fra ulike
deler av krigshistorien samt mer eller mindre gode helteepos, gjerne på film. Opprinnelig var det kanskje for å
sikre overlevelse av familien, bygda, samfunnet og senere landet. Litt primitivt i noens øyne men kanskje
biologi, så enkelt som å sikre revir og ressurser, en problemstilling som kan avleses i nyhetene daglig. Samfunn
uten vilje og evne til å beskytte seg selv har i historien
hatt kort levetid. Et profesjonelt forsvar betinget en
økonomi ikke alltid tilstede. I vårt land har vi derfor hatt
en form for verneplikt i mer eller mindre i tusen år, fra
vikingtidens ekspedisjoner utaskjærs til etterkrigstidens
mobiliseringsstyrke på 350 000 mann for å forsvare
norsk territorium under den kalde krigen. Vi hadde tilfluktsrom til 2 millioner og Stortinget vedtok beredskapslovene, mange fortsatt gyldige. Grønne menn i
grønne biler var flittig rundt på mobiliseringslagrene i
etterkrigstiden frem til slutten av 1990 tallet. Mange
over femti hadde en far, bror eller mann med uniform
og våpen i skapet. Det betyr ikke at vi skal gå baklengs
inn i fremtiden. Den fremtidige reserven må være kompetent og relevant.

ringsstyrkene nedlagt, profesjonelle soldater er visstnok
svaret, jo mindre jo bedre. Trusselen er borte og man
bruker ikke penger på beredskap for moro skyld, beredskap er ikke nevneverdig sexy og hva er egentlig godt
nok? Speiderne har et godt motto: «Alltid beredt». Sveits
har hatt fred i 400 år, ligger relativt «beskyttet» til men
har fortsatt verneplikt og mobiliseringsstyrker.

CIOR, en fransk forkortelse for «The Interallied Confederation of Reserve Officers» og ble dannet i 1948 av reserveoffiserer i Frankrike, Belgia og Nederland, ett år før
NATO. I dag har vi organisasjoner fra 36 land med i CIOR,
disse har totalt ca 1,3 millioner medlemmer. Norge er
representert med NROF (Norske Reserveoffiserers Forbund) med ca 7300 medlemmer. Presidentskapet i CIOR
går på omgang og for 2010-2012 har Norge dette. Organisasjonen er en upolitisk og non-profit paraplyorganisasjon for de respektive nasjonale forbund og har et samarbeid med NATO. CIOR har to offisielle møter i året, i
tillegg kommer aktiviteter i de ulike komiteene. Disse er
DefSec (Defence and Security), CIMIC (Civil-Military
Cooperation), PfP&O (Partnership for Peace and Outreach), Legal, Milcomp (Military Competition), CLA
(Language Academy), Seminar and YROC (Young Reserve
Officers Committee).

Forsvaret i Norge har fått et nydelig slagord; «For alt vi
har. Og for alt vi er». Riktig bruk av reservestyrken vil
gjøre beredskapen både bedre og billigere. Har man en
pool av kapasiteter kan det organiseres i en form for
tilkallingsstyrker der behovet er dimensjonerende. Reserveoffiserer hentes gjerne inn som nisjekapasiteter,
for eksempel som medisinsk personell, psykologer, jurister, ingeniører samt informasjons og PR-medarbeidere. Tilbake til FN og engasjementer i Libanon og Balkan
var ofte mer enn 75 % av den totale styrken fra reservestyrkene.

Medlemmene har en mangslungen bakgrunn og bredden
i aktiviteter favner ulik interesse, bakgrunn, mål og kompetanse. For de fleste benyttes egen fritid og for mange
betales alt av egen lomme. Hvorfor gjør man dette?
Verneplikten er borte i mange land i Europa, mobilise-

Det er alltid mer krevende å forberede seg mot en ullen
og ukjent fare. Frasen «Twice a Citizen» – Borger og Soldat, gjerne med speidernes motto dekker det meste av
viljeserklæringer. Vi må ta inn over oss at selv om det
ropes varsko blir samfunnet tilsynelatende mer sårbart
og diskusjonen etter 22. juli mht mer frihet og mer demokrati ift sikkerhet og beredskap er ikke enkel. Naturskader har også avdekket et behov for ressurser til bruk
for storsamfunnet.
Flere land i Europa, som har forlatt verneplikt som system, er nå i ferd med å gjeninnføre reservestyrker. Det
arbeides også i Norge med å reetablere en reserve. På
årsmøtet til det estiske Reserveoffisersforbundet 15.
februar i år holdt statsministeren i landet åpningstalen.

Debatten rundt beredskapen etter 22. juli må være bred
og ikke bare begrense seg til å møte en eventuell ny «22.
juli-aksjon», men må ta høyde for et sammensatt trusselbilde med ulike scenarioer der ulike ressurser bør
trekkes inn. Samfunnet blir stadig mer sårbart og ressursøkonomisk kan reserveoffiserene bidra både
nasjonalt og internasjonalt. CIOR bidrar gjerne (www.
cior.net)
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tema:

kvinner i totalforsvaret
Dagens totalforsvarskonsept omfatter gjensidig støtte og samarbeid
mellom Forsvaret og det sivile samfunn innen hele krisespekteret fra
Kvinner spiller viktige roller i det sivilmilitære samarbeid.

Foto: Forsvarets mediesenter

hendelser i fred via sikkerhetspolitiske kriser til krig.

tema: Kvinner i totalforsvaret

«totalforsvaret» – hva er det?
Begrepet sto sentralt i hele etterkrigstiden, men er like fullt ukjent for mange.
Opprinnelig omfattet totalforsvaret
helheten av det militære forsvar og
det sivile beredskapssystem i krig. I
en krigssituasjon er Forsvaret avhengig av å kunne anvende alle
landets ressurser, eksempelvis forsyninger og transport. Helt frem til
midten av 1990-årene var det sivile
beredskapssystem først og fremst
innrettet på kriser og krig gjennom
å skulle støtte det militære forsvar,
samtidig som det skulle forsyne og
beskytte sivilbefolkningen, også mot
mulig bruk av atomvåpen. Denne
krevende oppgaven ble regulert
gjennom en beredskapslovgivning
som sikret at det sivile og militære
beredskapssystem formelt ble samordnet i krise og krig.

sTor endring

ny organisering

På det politiske plan var ansvaret fordelt fra departementer og ytre etater
til fylker og kommuner. Hovedprinsippet i organiseringen av beredskapsarbeidet var, slik som det også er
i dag, at den som har sektoransvar i
fred, også skal ha ansvaret i krisetider
– selv om de trenger støtte og koordinering. I kjølvannet av Den kalde krigen ble det klart at samfunnet sto
overfor store endringer, både innen
den militære og sivile beredskap.
Innen Forsvaret ble det inngått avtaler
med store leverandører som, langt på
vei, innebar selvforsyning. Utviklingen var kommet dit at Forsvaret ikke
lenger var avhengig av leveranser fra
det sivile samfunn. Beredskapsarbeidet skulle tilpasses tidens nye krav.

En ny trusselvurdering dreiet søkelyset over mot menneskets sikkerhet i
et stadig mer sårbart samfunn der
frykten for omfattende ulykker og
katastrofer sto sentralt. På sett og vis
ble Stortingsmelding nr. 17 (2001–
2002) «Sårbarhetsutredning», toneangivende for den sikkerhetstenkning som er dominerende i dag.
Denne ble etterfulgt av Storingsmelding nr. 39 (2003–2004) om «Samfunnssikkerhet og sivilmilitært samarbeid». Dagens totalforsvarskonsept
omfatter gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile
samfunn innen hele krisespekteret
fra fred via sikkerhetspolitisk krise til
krig.

en lang vei

En kommer ikke utenom å måtte se
nærmere på den generelle samfunnsutvikling for å forstå hvilken
kamp kvinnene har kjempet for å
vinne sin rettmessige plass, både i
Forsvaret og den sivile sikkerhetssektor. Begrepet «Kvinnesak», «likestilling», «kjønnsdiskriminering»,
«kvotering» og «mangfold» går igjen
som en rød tråd i utviklingsbildet
frem til vår tid. Inspirert av 68-opprøret kom det virkelige gjennombrudd for den gamle kvinnesaken
rundt 1970. Kvinnesaksforeningen,
nyfeministene og aktivister innen de
politiske partiene bidro til å bringe
kvinnene for alvor inn i politikken,
både sentralt, regionalt og lokalt.
Gro Harlem Brundtlands «kvinnere-

gjering» ble raskt etterfulgt av kvinnelige partiledere på rekke og rad
med raskt stigende kvinneandel på
Stortinget. Utviklingen fremtvang
nytt lovverk og offentlige organer
som Likestillingsrådet og Likestillingsombudet. Samtidig ga en sterkt
voksende kvinnebevegelse, internasjonalt sett, støtet til internasjonale
FN-konvensjoner og inspirerte en
ekspanderende menneskerettsbevegelse med krav om økt utdannelsesnivå og økonomisk frihet.

ujevn uTvikling
Så vel kvantitativt som kvalitativt
må utviklingen sier å ha gått i rykk
og napp. Andelen kvinner på de
ulike arenaer i samfunnslivet vokste

Foto: Forsvarets mediesenter

Foto: Forsvarets mediesenter

Den offisielle likestillingspolitikk til tross; kvinnenes
posisjonering i totalforsvaret har ikke vært noen
dans på roser.

»
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Kvinnelige og mannlige studenter side om side. Foto: Forsvarets mediesenter

riktignok jevnt og trutt i takt med
utdannelse, alder, ansiennitet og
kvotering, men lenge var det slik at
menn ble foretrukket i toppstillinger, både innen næringsliv, forvaltning og i Forsvaret. Men så, rundt
2005, snudde utviklingen. Oftere og
oftere fant en kvinner i fremstående
posisjoner som ledere for LO, Rederforbundet og NHO, for å nevne noen.
Det ble kvinnelig kystdirektør, fiskeridirektør og redaktører i en rekke
av landets største aviser. Innen det
offentlige finner en stadig flere høyere saksbehandlere. Det samme
skjer innen så vel diplomatiet som i
helsevesenet. Økonomisk frihet, utdannelse og ønske om å gjøre karriere på linje med menn karakteriserte en ny generasjon kvinner som
stormet frem og inntok stadig flere
mannsdominerte bastioner.

12
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kvoTeringer
Likestillingsloven av 1978 inneholdt
en lovfestet aktivitets- og rapporteringsplikt for private arbeidsgivere og
offentlige myndigheter om å fremme
likestilling og hindre diskriminering.
Men dette skulle vise seg ikke å være
nok. Det ble nødvendig å bruke kvotering som virkemiddel, bl.a. i Hovedavtalen for arbeidstakere i Staten. I
2005 vedtok Stortinget å kreve at 40
prosent skulle være kvinner i styrene
i børsnoterte selskaper. Etter hvert
kunne en også registrere en mer radikal kvotering, noe som selvsagt
førte til sterk debatt.

faller på plass
I boken«Kvinnenes forsvarshistorie,
bind II, 1990–2010» skriver forfatteren,
Grethe Værnø, utførlig om kjønnsforskjeller i tankegang og prioriteringer,

om familieforhold og i det hele tatt alt
av bakenforliggende argumenter og
beveggrunner for yrkesvalg. Hun peker også på faren for at menn kan bli
forbigått i stillinger som følge av en
urettsmessig individuell forskjellsbehandling ved at kvinner blir løftet opp
mot toppen bare fordi det er få kvinner
der. Men, uansett hersker det liten tvil
om at alt snakk om likestilling og likeverd ikke hjelper det minste med
mindre en tar i bruk de nødvendige
virkemidler. Hensikten helliger middelet. Når en nå ser for seg kvinnenes
plass i norsk samfunnsliv, kan en fastslå at ting etter hvert har falt på plass,
selv om mye gjenstår. Kvinnenes plass
i Forsvaret og Sivilforsvaret og den sivile sikkerhetssektor for øvrig, er, på
mange måter, et speilbilde av den utvikling som har funnet sted på andre
samfunnsarenaer.

tema: Kvinner i totalforsvaret

- viktig og nødvendig med mangfold
Sjefsforsker Frank Brundtland Steder ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er
klar på at Forsvaret fremdeles har store utfordringer rundt kvinnerekrutteringen.
– Vi trenger ikke flere nye planer og utredninger, men handling, sier han.
Av JAn erik thoresen

Det er snart gått fem år siden Stortingsmelding 36 avfødte prosjektet
«Forskning på årskull» der økende
rekruttering av kvinner i Forsvaret
sto sentralt. I etterkant har det ikke
manglet, ord, meninger og fagre
løfter fra så vel politikere som forsvarsledelsen. I utgangspunktet er
det selvsagt positivt at det utvises
engasjement og tas initiativ, men går
en de ulike handlingsplaner og utredninger nærmere etter i sømmene
er de temmelig like, bare i ulik innpakning.
Sjefsforsker Frank Brundtland
Steder deler flangt på vei Trygge
Samfunns oppfatning og påpeker at
det vanskelig kan gjøres å komme
med noe nytt.
– Det må tas tak i den grunnleggende problemstilling hva angår
kultur og holdninger. Her har både
den politiske ledelse og Forsvaret
selv fremdeles en vei å gå. Når vi
gjennomfører spørreundersøkelser
med stratifiserte utvalg innen de
ulike våpengrener får vi svar på sentrale spørsmål som eksempelvis kan
dreie seg om hvorfor kvinner som er
i Forsvaret slutter før de er 30 år og
hvor de søker seg videre. Svarene
som fremkommer gir verdifulle signaler til Forsvaret som arbeidsplass
og de strategier en bør legge seg på
for i større grad å kunne holde på
kvinnene, sier Steder

avlive MyTer
– I realiteten fremstår kvinneandelen i Forsvaret som konstant. Den
øker når flere menn slutter. Gjennomsnittsalderen er falt; 46 år for de
sivilt ansatte i Forsvaret mot 32 år
for de militære. Frafallet dreier seg
om hva kvinnene til syvende og sist
selv vil – eksempelvis å komme inn
på Politihøgskolen. Årsakene er in-

dividuelle, men i noen tilfeller også
triste. I våre undersøkelser svarer
hver 5. kvinne at det er på grunn av
trakassering, forteller sjefsforskeren.
Han peker også på noen myter som
bør avlives.
– Det hevdes at kvinner ikke bør
delta i skarpe operasjoner fordi mye
av de mannlige soldatenes energi og
konsentrasjon tappes fordi det skal
utvises omsorg til det fåtall av kvinner som måtte tjenestegjøre i felten.
Dette er det ikke noe belegg for å
mene. En annen myte er at befalet i
Forsvaret, generelt sett, bedriver
trakassering av kvinner. Dette er en
meningsløs påstand uten rot i virkeligheten, sier Frank Steder.

ge kvinner av naturlige årsaker ikke
har hatt muligheter til å kunne erverve seg. Heldigvis er det nå en
gryende forståelse for et bedre helhetssyn som er en forutsetning for
et velfungerende mangfold, sier
sjefsforsker Frank Brundtland Steder.

helheT og Mangfold
På FFI drives det kvalitativ forskning
der kunsten er å mikse resultatene
sammen med andre faktorer og se
helheten i et tjenlig perspektiv.
– Forsvarets primæroppgave er å
produsere krigsevne, både operativt
og sivilt. I vår digitale og krevende
hverdag må det settes høye, faglige
krav til alle aktører på alle nivåer.
Tradisjonelt sett er de fysiske kravene svært høye, noe som kan være
til ugunst for kvinnene. Å skulle
måtte løpe 3.000-meteren på 12
minutter er vel og bra. På den annen
side er spørsmålet om det er nødvendig dersom en skal bekle stillinger der kravene til IKT-kunnskaper
er det viktigste. En god fysisk beskaffenhet er, generelt sett, av det
gode uansett og bør stå i fokus. Jeg
mener Forsvaret i større grad bør
differensiere kravene i forhold til de
ulike oppgaver. Slik det fremstår i
dag vil kvinnene nødvendigvis
måtte stille bak i køen når det i ett
og alt skal kreves operativ erfaring
til en lederstilling, en erfaring man-

Frank Brundtland Steder, FFI.

kvinner i forsvareT
Kvinner er i utgangspunktet ikke
pålagt å gjennomføre førstegangstjenesten, men har full mulighet til å
gjøre dette gjennom en villighetserklæring for å bli vernepliktig slik som
menn. En slik villighetserklæring signeres først under utdanningen eller
tjenesten.
Kvinner har de samme karriere- og
lønnsmulighetene i Forsvaret som
menn. militære kvinner har også de
samme rettigheter ved svangerskap,
fødsel og amming som andre kvinnelige statsansatte.
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en ressurs i redningstjenesten
Sivilforsvaret har to roller; rednings- og beskyttelsesetat i krig og redningstjeneste i fred. Kvinnene innehar viktige roller og gjør en stor innsats.
I utgangspunktet gir Sivilforsvarsloven de lokale sivilforsvarssjefer,
altså distriktssjefene, utskrivningsmyndighet, det vil si myndighet til å
«tvangsrekruttere« sine mannskaper
fra ulike hold. I boken «Kvinnenes
forsvarshistorie, Bind II, 1990–2010»,
beskriver forfatter Grethe Værnø
hvordan tjenesteplikten er praktisert, om rekruttering og arbeidet for
å få kvinner til å engasjere seg. Hun
påpeker at det er et stort behov og
at det for Sivilforsvaret er viktig at
det avspeiles i det samfunn etaten
skal betjene. Forfatteren kommer
inn på de fysiske utfordringer en står
overfor, men at oppgavene stort sett
kan mestres både av kvinner og
menn.

begge kjønn at kvaliteten på oppdragene blir bedre, både faglig og sosialt. De fleste kvinnene er sykepleiere og kokker. Dette kan se ut som et
tradisjonelt kjønns- og arbeidsmønster, men det arbeid kokkene og sykepleierne gjør er av stor viktighet
for teamenes arbeid og medfører
ikke noen annenrangs situasjon ute
i feltet.

I Norwegian UNDAC Support på
IKT-siden og innen vanlige håndverksyrker som rørleggere og elektrikere, er det få eller ingen kvinner.
Det er derfor et satsningsfelt for å
rekruttere kvinner til den internasjonale mannskapspoolen, ikke for å
oppnå høyere kvinneandel, men øke
kvaliteten på teamenes arbeid.

posiTiv uTfordring
Sivilforsvarets kvinner oppfatter innsatsen som en positiv utfordring og
at det er tilfredsstillende å mestre en
oppgave som kan bety skillet mellom
liv og død for dem det gjelder. Tidlig
på 1990-tallet økte andelen kvinner
til sanitetstjeneste i forbindelse med
skadeinnsats i fredsoperasjoner. Innsatsen til støttefunksjoner, omsorg,
forpleining og sanitet ble av stor betydning. Også på andre områder har
kvinnene vist seg å være på linje med
menn. Å arbeide under ekstreme
forhold under en skogbrann med å
rulle ut slanger og flytte pumper er
tungt, ikke bare fysisk, men i høyeste
grad også mentalt. Tilbakemelding
fra slike hendelser tyder på at kvinnene håndterer situasjonen vel så bra
som sine mannlige kolleger.

Sivilforsvaret organiserer også DSBs
internasjonale humanitære innsats.
Kvinnene deltar aktivt i DSBs internasjonale operasjoner, spesielt i
Norwegian Support Team. Selv om
kvinnene utgjør en mindre andel
enn mennene, gjør deltakelsen fra
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Foto: Sivilforsvaret

inTernasjonal innsaTs

tema: Kvinner i totalforsvaret

dypt forankret
Heimevernet (HV) har, og har alltid hatt, den unike,
direkte kontakten med det sivile samfunn helt ned
på lokalplanet.

få i selve sTyrken
Imidlertid er det, relativt sett, få
kvinner i selve HV-styrken, skal en
tro tallene fra noen år tilbake. Dette
har nok sammenheng med de kriterier Vernepliktsverket har lagt til
grunn for overføringer av mannskaper etter førstegangstjenesten. Etter
omorganiseringen av Heimevernet i
2003/04 har HV bestått av en fast
struktur med rundt 450 yrkesbefal
som skal drive hele virksomheten. I
2009 viser tallene at HV hadde en
andel på 13 prosent kvinelig befal,
noe som er langt over gjennomsnittet i Forsvaret for øvrig.
Kvinneandelen i de vernepliktige
mannskaper har ligget noe tilbake,
hovedsakelig av praktiske årsaker.
Det dreier seg, tross alt, om menn og
kvinner som til daglig er i sine sivile
stillinger, men som har pliktig fremmøte ved øvelser og utrykninger når
det trengs i lokalsamfunnet.

Økning igjen
Forsvarsledelsen har tatt aktivt grep
for å heve kvinneandelen. Utgangspunktet er en sterk oppfordring til

alle avdelinger i HV om at tjenesten
skal utvikle seg i takt med samfunnet
for øvrig. Det økte fokus har gitt resultater. Antall kvinner som ber om
å få ta sin førstegangstjeneste i Heimevernet er økende. I planverket for
å øke kvinneandelen er det lagt vekt
på å identifisere kvalifiserte kvinner
og oppfordre dem til å søke seg til
HV. Blant en rekke tiltak nevnes at en
skal utøve fleksible ordninger som
tilrettelegger for gravide kvinner, slik
at disse får fullverdig alternativ tjeneste under graviditeten, dersom de
ikke kan utføre sine opprinnelige
arbeidsoppgaver. Trivselsfaktoren
vektlegges i det hele tatt sterkt. Som
det heter i planen: «Økt integrering
av kvinner er i tillegg et viktig ledd i
omstillingen av Heimevernet for å
tilpasse og modernisere organisasjonen til dagens samfunn og behov».

Foto: Forsvarets mediesenter

Kanskje er det derfor HV alltid har
vært dypt forankret hos kvinnene.
Mange steder i landet har HV-ungdommen vært et populært, forsvarsrettet aktivitetstilbud til gutter og
jenter mellom 16 og 21 år. Jentene
har opp gjennom årene utgjort 20–
25 prosent av de vel 2000 medlemmene. HVs Landsråd, distriktsråd og
HV-nemnda har styrket kvinnenes
tilhørighet til Forsvaret. Mer enn noe
annet har Heimevernet vært folkets
eget forsvar. Tidlig ble det opprettet
kontaktorganer på alle nivåer med
sterk representasjon av frivillige
organisasjoner, som eksempelvis
Norges Lotteforbund og Norske
Kvinners Sanitetsforening. Kvinnene
har vært med på å legge premissene
for Heimevernet.

– kvinnenes innsaTs BeTyr Mye
– Sivilforsvaret bygger sin virksomhet på fullstendig likestilling. Rettferdighetsprinsippet gjør at kvinnene føler seg
hjemme, sier distriktsjef Anne-Margrethe Bollmann i
Hordaland sivilforsvarsdistrikt.
At kvinner har tjenesteplikt i Sivilforsvaret er ukjent for de fleste. Derfor er
overraskelsen ofte stor hos dem som blir innkalt.
– Ja, men selv om kunnskapen om tjenesteplikten mangler, blir de innkalte svært positive når de blir informert om hva tjenesten går ut på. Å
hjelpe mennesker i nød, ja, faktisk kunne redde liv, er noe som appellerer til
alle. Og når det i tillegg ikke gjøres noen forskjell mellom kjønnene er det
en motiverende faktor som får frem det beste i folk. Etter tre ukers grunnkurs
er de tjenestepliktige klare for ulike typer utfordringer, opplyser Bollmann.
I lengre tid har diskusjonen dreiet seg om Sivilforsvarets rolle og funksjon
i et stadig mer sårbart samfunn. Penger til øvelser, nødvendig fornyelse av
materiell og nedbemanning har stått sentralt.
– I etterkant av terror angrepene i fjor sommer bevilget regjeringen midler til nye uniformer, noe som var tvingende nødvendig. Om dette blir fulgt
opp slik at vi kan gjennomføre viktige øvelser og bytte ut gammelt, nedslitt
materiell, gjenstår å se. Det er viktig å huske på at vår etat sitter med bred
beredskapskompetanse. Samfunnet vil ikke være tjent med at den reduseres
med de sikkerhetsmessige utfordringer landet står overfor i dag, sier distriktsjef Anne-Margrethe Bollmann.
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fns sikkerhetsråds resolusjon 1325
– en fanesak
Vedtaket i oktober 2000 om «Kvinner, fred og sikkerhet» har vist seg som et
uvurderlig redskap i nasjonal og internasjonal kvinnepolitikk. Takket være
1325 har Forsvarets kvinner for alvor kunne anvende sin kompetanse i internasjonale operasjoner.
Resolusjonen omfatter hele det en
kan betegne som sikkerhetssektoren
og danner dermed den begrepsmessige ramme for behandling av kvinners situasjon i den norske sikkerhetssektoren. I seg selv gir den et
effektfullt konsentrat av hvorfor det
er viktig med kvinnenes deltakelse,
både av hensyn til kvinnene selv og
bestrebelsene for å løse konflikter og
bygge fredelige samfunn. Påleggene
omfatter deltakelse i sivile og militære fredsoperasjoner, fredsmegling
og fredsbygging på alle nivåer i sikkerhetssektoren, nasjonalt og internasjonalt.

uunnværlig ressurs

Foto: Forsvarets mediesenter

Det fremheves at kvinner ikke bare
må betraktes som ofre i en konflikt,
men som en uunnværlig ressurs i
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konfliktløsning og gjenoppbygging
av samfunnet etter en konflikt.
Det andre siktemålet er at kvinner skal beskyttes mot vold og overgrep i konfliktsituasjoner. Samtidig
skal kvinnenes menneskerettigheter
i konfliktrammede områder styrkes.
Det antas at når kvinner deltar på
alle nivåer i sikkerhetssektoren, spesielt innen politi og rettssystemet,
vil det også være lettere å forhindre
vold mot kvinner.
For det tredje skal det innarbeides et kvinneperspektiv i alle analyser, planlegging og praktisk politikk
i forbindelse med fredsoperasjoner.
Det skal sørges for at kvinnenes interesser og behov blir ivaretatt og at
en utnytter den ressurs kvinnene
utgjør i lokalsamfunnet. For å oppnå
mer effektive operasjoner er det

nødvendig med kontakt med de
stedlige kvinner. Detter for, på den
ene siden å kunne beskytte, støtte
og ivareta deres interesse og, på den
annen side, vinne tillit hos lokalbefolkningen. I mange konfliktområder
kan denne kontakten bare tas av
kvinner.

vikTig for sikkerheTssekToren
Det hersker liten tvil om at FNs resolusjon 1325 ikke bare er et våpen for
kvinnebevegelsen og det statlige
byråkrati, men også tjener som en
inspirasjon for hele sikkerhetssektoren på nasjonalt plan. I utgangspunktet var kvinnebevegelsen i Norge lite
imponert over politikernes innsats
for å følge opp. Sterke krefter fikk
Regjeringen til å lansere en handlingsplan i 2005, men først i 2009
ble Utenriksdepartementet tilført de
nødvendige midler for å kunne sørge
for en grundig forankring av emnet.
I Handlingsplanen er ikke bare
Forsvaret fremhevet som hovedaktør, men også politietatens rolle er
vektlagt sammen med Justis- og
politidepartementet (nå Justis- og
beredskapsdepartementet). Departementets Styrkebrønn rekrutterer
personell fra hele rettskjeden for å
bidra ved oppbygging eller rekonstruksjon av hele rettsapparatet i
tidligere krigsområder. Kvinneandelen er i dag på nærmere 40 prosent.
Politidirektoratet har ansvaret for å
organisere en innsatspool for politiet som skal bistå FNs politistyrker,
NATO og EU. Pr. 2008 hadde rundt
tusen kvinner og menn deltatt i 34
operasjoner. For det norske politiet
har det vært et satsingsområde å
styrke kvinnenes stilling i det afghanske politi.

tema: Kvinner i totalforsvaret
poliTieT:

en senTral akTØr
i saMfunneTs
Beredskap
Som offentlig forvaltningsorgan ivaretar politiet samfunnets interesser i opprettholdelse av ro, orden og
sikkerhet. Etaten påser også
at lover og forskrifter overholdes.
Politietaten er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og er inndelt i 27 politidistrikter, administrert av Politidirektoratet. i følge Politilovens § 27 tilligger det
politiet å iverksette og organisere redningsinnsats der menneskers liv eller
helse er truet, hvis annen myndighet ikke
er pålagt ansvaret. Politiet er en etat de
fleste møter daglig, om ikke annet så på
TV-skjermen. det er den etat som på en
synlig måte bidrar til en følelse av trygghet
mer enn noen annen.
POPulæRT yRKE blANT JENTER
Tall fra Politihøgskolen forteller at det har
vært en jevn vekst i antall kvinnelige
søkere. Nå utgjør kvinner 40 prosent av
studentmassen. Kvinner gjør seg sterkt
gjeldende innen alle kategorier fra administrative stillinger til jurister, utrykningsmannskaper og beredskap. Når det gjelder
sistnevnte kategori er imidlertid andelen
noe mindre, rundt 10–12 prosent. innsatsledelse og beredskapsplanlegging er, så
langt, mennenes domene.
bEREdSKAPSANSVAR
det er politimestrene som leder de lokale
redningssentralene. de har nødvendigvis
ikke noen direkte erfaring fra operativ innsatsledelse, enn si etterutdanning ved
Politihøgskolens beredskapskurs. Fagkompetansen blir ivaretatt av underordnet
operativ innsatsledelse som har gjennomgått nødvendig trening og øvelser. Kvinnene har her alle muligheter til å gjøre seg
gjeldende.

Tre kvinnelige brannkonstabler fra Oslo Brann- og redningsetat. (Foto. Lars Fossem)

gjØr seg gjeldende i BrannveseneT
Landets brannvesen er fremdeles et massivt mannssamfunn,
men kvinnene er på vei inn på alle nivåer.
Brannvesenets oppgaver er mange og viktige, sett i et totalforsvarsperspektiv. I tillegg til å slokke branner har Brann- og redningsetaten høy kompetanse under ulike typer aksjoner der både mennesker og store materielle
verdier utsettes for ekstreme belastninger. Det sier seg selv at det dreier seg
om aktiviteter som krever stor fysisk styrke. Flertallet av tjenestemennene
er operative brannkonstabler som har gjennomgått meget krevende røykdykker- og dykkerkurs. De kvinnelige søkerne må gjennomføre tester på lik
linje med de mannlige søkerne. Naturlig nok finner en relativt få kvinnelige
søkere til brannkonstabelstillingene. I Oslo var det i 2010 bare seks kvinner
av 300 brannkonstabler. På den annen side er kvinneandelen adskillig høyere i stillinger som ikke stiller de helt ekstreme fysiske krav.
Mye tyder på at det er et generasjonsskifte på gang. Innen etaten er det et
klart uttrykt ønske om å få flere kvinner med.
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frivillige organisasjoner
viktig for beredskapen
Et velfungerende Norge er avhengig av at engasjerte mennesker støtter opp
om landets sikkerhet. Mange av disse er kvinner.
De færreste av disse organisasjonene
er rene kvinneorganisasjoner, men
de aller fleste har et stort antall
kvinnelige medlemmer og kvinner i
ledelsen. Innsatsen i praktisk arbeid
går langt tilbake i tid; allerede fra
slutten av 1800-tallet støttet Norges
Røde Kors og Norske Kvinners Sanitetsforening opp om det norske
forsvaret. Så fulgte Norges Lotteforbund, Kvinnenes frivillige arbeidshjelp, Kvinners Frivillige Beredskap
og Norsk Folkehjelp. Dette er sivile
organisasjoner som alle fant sin
plass i totalforsvaret innenfor rammen av det sivile beredskapssystemet. Etter hvert har flere andre
kommet til. Samlet utgjør disse en
betydelig ressurs for norsk samfunnssikkerhet og beredskap.

krigsBeredskap og overlevelsesevne
For krigsberedskap gir det seg nesten selv at enhver organisasjon som
disponerer et nettverk av kvinner og
menn kan spille en viktig samfunnsrolle, ikke minst med tanke på rask
informasjon og mobilisering av hjelpemannskaper. Noen allmennorganisasjoner har dessuten formål som
er nyttige i beredskapssammenheng
for å øke befolkningens overlevelsesevne. Andre er mer rendyrkede
nødhjelpsetater eller har nødhjelp
som en viktig funksjon.

ulykker og kaTasTrofer
Etter den kalde krigen har den offentlige oppmerksomhet gradvis
flyttet seg i retning av beredskap i
fredstid. Det samme gjelder de frivillige organisasjoner.
Etter som årene har gått har kvinner gjort seg sterkt gjeldende i ledelsen. I boken «Kvinnenes forsvarshistorie, Bind II, 1990–2010» skriver
forfatter Grethe Værnø at andelen
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kvinner øker etter hvert som en beveger seg utover i organisasjonene.
Hun refererer til Røde Kors Hjelpekorps som i 2010 hadde tre kvinner
i sitt landsråd og to kvinnelige ledere i distriktrådene. På den annen
side fantes det 73 kvinnelige korpsledere, 70 administrative ledere og
29 operative ledere. Opplysningen
fra andre organisasjoner tyder på
det samme; kvinnenes engasjement
er størst på det lokale plan.

gasjementet har ført til forbedringer.
Innspill til stortingsmeldinger har
vært nyttige for mange på Løvebakken som mangler både kunnskap,
erfaring og det nødvendige engasjement både i og for beredskapsspørsmål.
Ikke minst her har kvinnenes
kompetanse vist vei.

prakTisk BisTand
Ved øvelser eller større katastrofer
og ulykker innehar de frivillige organisasjoner en viktig rolle ved å stille
frivillige støttespillere. Det kan være
hjelpemannskaper, bevertning av
mannskaper, som markører eller rollespillere. Øvelsene kan foregå i nasjonal, regi, regionalt og lokalt.

fylkes- og koMMunale
Beredskapsråd
Beredskapsapparatet i fylker og
kommuner har gradvis fått økt betydning som ledd i samfunnssikkerhet og beredskap i fred. Både Norske
Kvinners Sanitetsforening og Kvinners Frivillige Beredskaps aktive
innsats for å få kvinnerepresentasjon i rådene har vært banebrytende.
Ikke minst har dette vært av betydning for å synliggjøre hvilken nytte
både kommuner og fylker kan ha av
det frivillige nettverk!

påvirkningsagenTer
De frivillige organisasjoners rolle er
å sette viktige saker på dagsorden og
få et samspill med de ulike fagmyndigheter, men også å være kritiske
når situasjonen krever det. Det kan
dreie seg om å holde de ansvarlige
til regnskap. Sviktende kommunal
beredskap har mer enn en gang blitt
grundig avslørt og det frivillige en-

Øverst: Generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp
(Foto: Norsk Folkehjelp).
Under: Generalsekretær Åsne Havnelid i Norges Røde
Kors (Foto: Norges Røde Kors).

«SårBArhetSKoNFerANSeN 2012»
vil omhANdle 22. juli-KommiSjoNeNS rApport
«Sårbarhetskonferansen 2012», som er
et samarbeidsprosjekt mellom KFB og
Norges forsvarsforening, bli arrangert
28. august i litteraturhuset i oslo.
Konferansen vil ta for seg 22.juli kommisjonens rapport og de sikkerhets- og
beredskapsmessige endringer som vil
måtte komme.
det arbeides nå med programmet,
som vil bli lagt ut på www.kfb.no så
snart det er ferdig.
Sett av datoen 28. august allerede
nå!!
Ny NeStleder i KFB
det ble avholdt årsmøte i KFB søndag
18. mars på hotell opera i oslo.
målfrid Kvarteig (Nasjonalforeningen
for folkehelsen), mangeårig styremedlem i KFB, ble valgt til nestleder etter
eva Arntzen (Norges lotteforbund), som
hadde frasagt seg gjenvalg.
årsregnskap og årsberetning for 2011
ble enstemmig vedtatt i likhet med
handlingsplan og rammebudsjett for
inneværende år.
et forslag fra en arbeidsgruppe om å
endre KFBs organisering av regionalt og
lokalt arbeid ble drøftet. årsmøtet vedtok at forslaget skal realitetsbehandles
på et ekstraordinært årsmøte til høsten.

Grethe Værnø
Grethe
Værnø

svarshistorie

Kvinnenes for

Kvinnenes e
tori
forsvarshis
II
BIND

1990 –2010

Foto: KFB Oppland

NYTT fra KFB

kurs i «psykisk fØrsTehjelp» i oppland
KFB Oppland har vært svært aktive med å arrangere kurs i «Psykisk førstehjelp». I oktober i fjor var det kurs over tre kvelder på Brandbu og nå senest
i mars ble tilsvarende kurs arrangert i Heggenes i Valdres. Leder i KFB Oppland, Wenche Rolstad, forteller til Trygge Samfunn at det var 16 deltakere på
kurset i Heggenes, der Bjørn Stendebakken var faglig leder.
Wenche Rolstad kan opplyse at KFB Oppland har fått signaler om at det
er ønske om nok et kurs i Valdres til høsten. I tillegg har KFB Oppland også
planer om kurs i Gjøvik/Lillehammer/Gudbrandsdal – også det til høsten.

90 delTakere på kfB-MØTe i sigdal
«Beredskap i hverdagen» var temaet da KFB Buskerud, Sigdal KFB og Lions i
Sigdal og Eggedal inviterte til åpent møte i Sigdal 12. april.
Det var ikke mindre enn 90 deltakere i salen på Fredheim Grendehus da
leder i Sigdal KFB, May Britt Dannemark, leder i KFB Buskerud, Kari Harm
og Håkon Frøvold fra Lions åpnet møtet.
Gunn Berit Fjøslid, Inger Ulleberg og Liv Gladheim holdt gode innlegg om
egenberedskap og hva vi må gjøre for å kunne takle en krisesituasjon. Det
var lagt hovedvekt på strømbrudd, brannberedskap og matberedskap. De
enkelte foredrag førte til mange spørsmål.
Til stede på møtet var bl.a. ordfører Kari K. Ask, stabssjef i Nordre Buskerud politidistrikt, Magne Rustad, distriktssjef i Buskerud sivilforsvarsdistrikt,
Johan Audestad og førstekonsulent hos Fylkesmannens beredskapsavdeling,
Kari Jensen. Også disse besvarte en rekke spørsmål fra en engasjert forsamling.

en høyaktuell bok!
Bli med på et unikt streiftog gjennom en spennende tidsepoke.
Må leses av alle som er opptatt av landets sikkerhet i bredt perspektiv.

010
BIND II 1990–2

«Kvinnenes forsvarshistorie 1990–2010, bind II» kan bestilles hos
Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) på kfb@kfb.no eller telefon 22 47 82 60.
Porto kommer i tillegg.
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profilen

Foto: Magne Åhjem

Løytnant Anita Mecheal Ellingsen, leder av
Nettverket for Kvinnelig Befal (NvKB), er et
godt eksempel på at personlige egenskaper
verdsettes i Forsvaret. – Jeg var i utgangspunket
ikke spesielt skoleglad, men elsket utfordringer.
– At jeg valgte en militær karriere har jeg aldri
angret på, sier hun.
Av JAn erik thoresen

viljestyrke
besluttsomhet
og mestring
– Egentlig var det nærmest en tilfeldighet at jeg havnet i Forsvaret. Jeg
gikk på reiselivslinjen på videregående da representanter fra opplysningskontoret en dag kom til skolen
for å rekruttere lærlinger. Seks av
jentene svarte ja, men de andre trakk
seg etter intervjuet slik at jeg ble den

en vikTig BesluTning
– Det var da jeg bestemte meg for å
satse for fullt. Mange av vennene
mine var befal og det ville jeg også
bli. Kravene til å komme inn på Befalsskolen på Harald Hårfagre var
store. Ikke minst den fysiske delen.
Særlig for meg som ikke syntes noe

«Testene ble bedre og bedre.
Det ga meg selvtillit og styrke til å møte
alle utfordringene»
eneste. Så bar det inn på rekruttskolen, forteller Anita Mecheal Ellingsen.
Senere arbeidet hun som lærling
i reisebyråer i ulike byer etterfulgt
av ett år som vekter på Sola flyplass
i Stavanger. Men hun savnet Forsvaret, søkte seg tilbake og fikk stilling
som sekretær i Forsvarets Overkommando.
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særlig om å trene. Men nå måtte jeg
stålsette meg. Etter tre uker som
aspirant kom jeg ikke inn på første
opptak. Skuffelsen var stor, men jeg
var fast bestemt på at dette skulle
jeg klare. Etter nok en periode som
sekretær ved Overkommandoen
søkte jeg året etter Befalsskolen
igjen. Denne gang ble mitt navn fak-

tisk ropt opp først. Dette var en stor
dag for meg, sier løytnant Ellingsen
åpenhjertig.
Hennes medfødte besluttsomhet
og viljestyrke kom nå til sin rett for
alvor.
– Jeg ville vise at jeg kunne klare
å gjøre det bra og gikk nok noe på
akkord med meg selv i å være «en av
gutta». Daglig løpe- og styrketrening
reduserte vekten med 10 kilo. Testene ble bedre og bedre. Det ga meg
selvtillit og styrke til å møte alle
utfordringene, forteller Anita.

Bachelor i personalledelse
Etter avsluttet befalsskole ble det et
halvt års engasjement på Fredriksten
festning i Halden som troppssjef
innen vakt og sikring. Deretter bar det
tilbake til Rekruttskolen i Stavanger
– ett år som troppssjef og 2 år som
logistikkoffiser og avdelingsbefal.

Å være leder av NvKB innebærer bl.a. å holde taler. Foto: Magne Åhjem.

– Imidlertid følte jeg at jeg trengte mer faglig tyngde og tok en Bachelor i personalledelse ved universitetet i Stavanger. Jeg synes det er
spennende og utfordrende å ha med
mennesker å gjøre. Å treffe ulike
personligheter, ta ansvar og føle på
evnen til å mestre er noe jeg alltid
har verdsatt høyt. Bachelor-graden
ga meg muligheten til å realisere
meg selv fullt ut, sier Anita.
Vi gir henne rett når hun sier at
hun ikke er noen A4 soldat, men et
eksempel på at det nytter å kjempe
for å nå et mål bare en har troen og
viljen.

eTTerspurT
Bachelor-graden gjorde Anita Mecheal
Ellingsen etterspurt. Hun er nå løytnant og yrkesoffiser i Forsvarets
Personelltjeneste (FPT) på det tredje
året der hun daglig arbeider med
rekruttering av tidligere ansatte.

– Mange dyktige befal har tidligere
sluttet i Forsvaret eller er i permisjon.
Min oppgave er å stimulere disse til å
komme tilbake. Vi har etablert et interesseregister og inviterer folk til å
møte oss. Forsvaret vil ha den beste
kompetansen – eller «de beste hodene» som det heter seg. Jeg har en
spennende og utforende oppgave og
føler virkelig at jeg utfører et viktig
samfunnsmessig arbeid, sier Anita.

leder av nvkB

Løytnant Ellingsen snakker i positive vendinger om Forsvaret som
arbeidsplass og har ingen betenkeligheter med å anbefale unge jenter
å søke seg inn. På spørsmålet om
hun vil gi noen råd, svarer hun:
– 91 prosent av Forsvaret består
av menn. Kvinner må være både
dyktige og skjerpet, men det er snarere en utfordring enn en ulempe.
Det er ingenting å frykte. Vær dere
selv.
Vil du, så kan du!

Løytnant Anita Mecheal Ellingsen er
leder for Nettverket for Kvinnelig
Befal, en svært viktig arena for utveksling av erfaring, kompetanse og
bevisstgjøring.
– Organisasjonen bidrar til å øke
kunnskapen om Forsvaret og norsk
sikkerhetspolitikk. Å stimulere kvinnelig befal til deltakelse i internasjonale operasjoner står også høyt på
dagsorden, forteller hun.
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NYTT fra medlemsorganisasjonene
ikke fornØyd Med likesTillingsarBeideT
Norges Kvinne- og familieforbund mener Norge har et godt lovverk for likestilling, men at den praktiske gjennomføring ikke fungerer tilfredsstillende.
Dette har forbundet gitt klart uttrykk for i sine kommentarer til NOU2011:18
Struktur og likestilling.
I kommentarene heter det blant annet: «Lovverket er delvis «ugjennomtrengelig» fordi reglene er fordelt på ulike lover. Det er svært viktig med
holdningsskapende arbeid, samordning av lovene og tydeliggjøring av de
plikter arbeidsgivere og offentlige myndigheter har. Likestillings- og diskrimineringsombudets oppgaver må primært være informasjon og kontroll av
aktivitetsplikten».
Norges Kvinne- og familieforbund støtter heller ikke forslaget om at det
skal opprettes et eget likestillingsdirektorat med regionkontorer, men understreker at det er departementet som bør følge opp kontrollarbeidet og at
det regionale arbeidet bør legges under fylkesmannen.

redningsskØyTene hjelper flere

Foto: Redningsselskapet

Rundt 3000 fritidsbåter, 1000 fiskefartøy og 12 300 enkeltpersoner fikk hjelp
av Redningsselskapets skøyter i fjor. De fleste av oppdragene gjaldt båter
med motorproblemer, grunnstøtinger og tilfeller der båter fikk tau eller
fiskegarn i propellen. Redningsskøytene hadde over hundre flere oppdrag i
fjor, sammenliknet med 2010.
Redningsselskapet opplyser at skøytene årlig assisterer rundt tusen fiskefartøy, nesten15 prosent av alle fiskefartøy i landet. Ikke minst økonomisk
betyr det mye for en fisker å få rask hjelp til å fjerne tau eller fiskegarn fra
propellen, slep til land eller hjelp med motorstopp.
De mange oppdragene viser nok en gang at redningsskøytene er viktig
for landets kystmiljø.
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KrAv til NeSte årS StAtSBudSjett
Nasjonalforeningen har klare krav til
statsbudsjettet for 2013.
– For å fremme sunnere forbruk må
avgifter brukes aktivt. vi vil derfor
fjerne momsen på frukt og grønt og øke
avgiftene på tobakk, snus og sukkerholdige produkter, sier generalsekretær
lisbeth rugtvedt.
Nasjonalforeningen, som har rettet
kravene til så vel regjeringen som
finans-, kunnskaps- og helse- og
omsorgsministeren, ønsker også bedre
oppfølging av demensplanen 2015.
– en skikkelig satsing på forskning
kan bidra til at vi løser demensgåten.
i dag finnes det ingen behandling eller
medisiner som kan stoppe utviklingen
av demens. Nasjonalforeningen krever
også at alle sikres en tidlig utredning
og diagnose og at teknologi for lokalisering og varsling (GpS) må bli et
offentlig godkjent hjelpemiddel, sier
rugtvedt.

Ny GANeFArt-KoNKurrANSe
Kåringen av beste spisested langs vei
og vann i regi av Norges Bygdekvinnelag har ført til mer bevissthet og kvalitet om mat langs veiene. mye medieoppmerksomhet og skryt gir en god
følelse når Bygdekvinnelaget nå er i
gang med Ganefart for fjerde gang; i år
med en ny vri som skal gjøre det mer
spennende for spisesteder å delta og
økt tilgjengelighet for publikum. Alle de
deltakende spisestedene skal presenteres på en brukervennlig nettside og
mobilside. denne skal blant annet
utstyres med kart for at publikum enkelt
skal kunne finne frem til spisestedene
– også mens de er på veien.
– Spisesteder i Ganefart skal ikke
nødvendigvis ha hvite duker og kelnere
med snipp og vinkart. Kriteriene for
bedømmelsen baseres på bevissthet
rundt bruk av norske eller regionale
råvarer, smak, hygiene på stedet og
estetikk knyttet til det enkelte spisested, sier lederen i Bygdekvinnelaget,
Kathrine Kleveland.
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returadresse: Kvinners Frivillige Beredskap
pB 796 Sentrum, 0106 oslo

kommuneundersøkelsen 2012
viser en positiv utvikling.
Mange er godt i gang med
arbeidet innen samfunnssikkerhet og beredskap.
i lys av de store hendelser som har rammet landet det siste året har imidlertid
en rekke kommuner fremdeles et forbedringspotensiale på enkelte områder.
det er direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (dSb) som har ansvaret for oppfølging av kommunene og
som også står bak undersøkelsen.
Årets undersøkelse er den tiende i
rekken siden 2002. Av landets 430 kommuner har 358 besvart årets undersøkelse, noe som gir en svarprosent på 83.
undersøkelsen utgjør et viktig grunnlag for dSb og Fylkesmannens oppfølging av samfunnssikkerhetsarbeidet
både på regionalt og lokalt nivå og er
derved et nyttig verktøy i arbeidet med
å hindre tap av liv, helse og materielle

Foto: NGI

helT Til sluTT

bedre beredskap i kommunene?

verdier. Kommunene har et grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet. de utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale
beredskapen. Kommunene har en sær-

lig rolle når det gjelder forebygging og
krisehåndtering. Oversikt over beredskapsstatus i kommune-Norge er derfor
av stor betydning både for lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

nytt standardisert system for krisehåndtering
ledelsen av hendelser innen
brann, redning og akutt
forurensning vil bli mer
profesjonell.
Enhetlig ledelsessystem (ElS) beskriver
et standardisert system for ledelse slik
at hendelser håndteres på en gjenkjennbar og forutsigbar måte, uavhengig av størrelse og omfang.
– Når flere aktører organiserer seg
og arbeider på samme måte, er det lettere å samarbeide og bruke de felles
ressursene på en effektiv måte, påpe-

ker avdelingsdirektør Hans Kristian
madsen i direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (dSb).
– Systemet skal bidra til bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i håndteringen av en hendelse i ledelsessystemet inngår rekvirering og
styring av ressurser, utarbeidelse av
prognoser for utvikling av en hendelse,
kostnadskontroll, ivaretakelse av sikkerheten og informasjon til media og
involverte aktører, forklarer avdelingsdirektøren.
ElS er utviklet til bruk i kommunenes

brann- og redningstjeneste, Sivilforsvaret, de interkommunale utvalgene mot
akutt forurensning og i Kystverket.

hvordan skape
et trygt og
robust samfunn?
klikk deg inn på

www.kfb.no

