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Øvelse gjør mester
styreleder Anne-lise Johnsen
Husker du da du fikk blokkfløyte første gang? Ble du god til å spille? Har
du prøvd å dirigere et korps av mennesker som knapt har prøvd sine instrumenter før?
Det finnes utrolig mange måter å
minne seg selv på at man blir ikke god
på noe som helst uten å øve, trene eller
videreutvikle et talent. Derfor er det
utrolig frustrerende at vi – les store
deler av den norske befolkning – ser ut
til å bekymre seg lite over sin egen situasjon i en mulig krise. Bare vi får
hjelp fra det offentlige så blir alt bra !.
Får du det da ? Å forberede seg i dag på
en krise som kan komme i morgen er
nødvendig, men utrolig vanskelig å
motivere til. Fylkesmannen i Møre og
Romsdal inviterte til erfaringsseminar
etter 22. juli. Det skulle holdes i oktober 2012, men ble avlyst p.g.a. man-

glende påmelding. Så mye har vi lært
om å lære av det som gikk greit og det
som gikk galt.
Er vi virkelig så flinke at vi ikke trenger evaluering heller? Søskenbarnet til
øvelser er jo evaluering og det er vel lite
nytte i å øve på fløyta hvis du ikke lytter
om det blir bra. Det samme er det jo
også med de store øvelsene som mange
av oss har vært med på i beredskapssammenheng. Har vi høstet noen erfaringer selv så er det bra, men det er lite
å se av resultater av evalueringene også.
Huff, dette ble negativt dere – men tanken er jo så god. Hvordan skal vi motivere oss selv og andre til å lære mer og
forbedre virkeligheten rundt oss slik at
vi kan handtere en krise og komme ut
av den uten å være knust i fillebiter også
over handteringen av krisen?
Det dreier seg om engasjement.

Vi trenger
flere lagspillere
redaktør jan erik thoresen
Ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd. Så sant, så sant er dette
gamle ordspråket. Alle som har erfaring fra lagsportens verden vet hvor
viktig det er å finne motstanderens
svakheter og sette inn sine støt akkurat der. Vi ser det samme på nær sagt
alle samfunnsarenaer. Særlig tydelig
blir det når maktkampen utspiller seg
innen de politiske partier. Makt er noe
en ikke får, men tar. Slik er det også
innen næringsliv og forvaltning. Menneskene er, når det kommer til stykket, lik dyrene. De sterkeste overlever.
I hvert fall for en stund. For når varene
skal leveres nytter det lite med bare
talegaver og talent for manipulering.
Møtet med virkeligheten kan bli særdeles tung for de som måtte tufte sitt
fag på frekkhetens nådegaver. Å måtte
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erkjenne at en selv, når det kom til
stykket, var det svakeste leddet i kjeden, er brutal læring.
I virkeligheten dreier hele livsløpet
seg om et lagspill. Vi er alle sosiale dyr
som er avhengige av hverandre. Ingen
kan alt. Vi må samarbeide. Være lagspillere. Være gode på det vi kan og
søke å forene det med det andre er
gode på. På denne måten blir det vanskelig å finne det svakeste leddet. Ja,
kanskje finnes det ikke i det hele tatt.
Ved å dra i samme retning kan vi få
utrettet så uendelig mye mer. Ønsketenkning? Javel, men likevel en smule
besnærende. Å erkjenne lagspillets
enkle grunnfilosofi er i hvert fall en
god begynnelse.
Samfunnet trenger flere lagspillere. Kan vi regne med deg?
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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.

aktuell:
FNs spesialrepresentant,
Mari Skåre

– Et privilegium å få
arbeide med 1325
Den norske diplomaten Mari Skåre er utnevnt til NATOs første spesialrepresentant for kvinner, fred og sikkerhet.
– Dette åpner muligheten for å sette sterkere fokus og tyngde på kvinners
rettigheter i konfliktfylte områder. Og dessuten styrke gjennomføringsevnen,
sier hun.
av jan erik thoresen
NATOs nye spesialrepresentant skal
følge opp FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 og tilhørende resolusjoner
i NATO. Mari Skåre kommer fra stillingen som nestleder ved Den norske NATO-delegasjonen og har tidligere tjenestegjort ved ambassaden i
Kabul i Afghanistan og ved Norges
FN-delegasjon i New York. Hun er
utdannet jurist og med sin brede
diplomatiske bakgrunn står hun
sterkt rustet til den krevende og
viktige oppgaven. Hun er NATOs
ansikt utad for kvinner, fred og sikkerhet.

Sårbare i konfliktfylte
områder
FNs resolusjon 1325 ble vedtatt i år
2.000 og dreier seg om at kvinner er
spesielt sårbare under væpnede
konflikter. I løpet av de siste fem
årene har NATO styrket sitt fokus på
å styrke kvinners rettigheter, rolle og
engasjement for å løse og avverge
konflikter. Norge har vært en aktiv
pådriver for at NATO skulle sette
denne problematikken høyere på sin
dagsorden. Mari Skåre ble håndpluk-

ket til stillingen av daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre og
senere formelt utnevnt av NATOs
generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen.
– NATO har vedtatt en policy og
en handlingsplan med sterkt fokus
på implementering. Jeg tror nok at
erfaringene fra krigen i Afghanistan
har bidratt til å gi alliansens medlemsland en bedre situasjonsbeskrivelse. Gradvis har de viktige spørsmål rundt 1325 modnet og en har
klarere sett for seg at det ikke bare
dreier seg om vold mot kvinner, men
også hvor viktig det er å trekke kvinner aktivt med i politikk og fredsarbeid. Stadig flere land har utarbeidet

kvinner og menn forskjellig. Så mye
som 90 prosent av de berørte er sivile og blant disse er det en stor
andel kvinner og barn, forteller Mari
Skåre.

Praktisk tilnærming
Kritiske røster har hevdet at det har
tatt for lang tid å få praktiske resultater. Det kan nok henge sammen
med at det innen FN-systemet har
vært få kvinnelige beslutningstakere
på høyt nivå. Dessuten er det også
slik at de enheter innen FN-systemet
som tradisjonelt har arbeidet med
kvinners rettigheter i liten eller ingen grad har forholdt seg til de enheter som arbeider med sikkerhets-

«Resolusjon 1325 dreier seg ikke bare om
vold mot kvinner, men også om å trekke kvinner
aktivt med i politikk og fredsarbeid»
handlingsplaner for implementering
av resolusjon 1325. Innen NATO har
det vært en økende politisk oppslutning. En ser at konflikter rammer

politikk. At NATOs medlemsland nå
er enige om å satse på en praktisk
tilnærming er svært interessant.
– Alliansen har med dette påtatt
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aktuell
seg et ansvar for å påse at handlingsplaner iverksettes i form av reelle
handlinger. Det dreier seg om å skape
kvinnelige rollemodeller for den lokale kvinnelige befolkning i konfliktområder for på den måten å bygge
tillit mellom lokalbefolkningen og de
internasjonale styrker. Kvinner i uniform kommer lettere i dialog og kan
få tilgang til viktige opplysninger som
igjen kan bidra til å redusere rene
krigshandlinger. Resolusjon 1325 poengtert at kvinner skal involveres i
alle tiltak for fred og sikkerhet på alle
nivå, inkludert det militære, understreker Skåre.

Dialog er viktig
Foto: Forsvarets mediesenter

– En viktig strategisk prioritering er
økt fokus på kvinners deltakelse i
fredsprosesser. I konfliktfylte områder ser vi tydelige forskjeller på menn
og kvinners prioriteringer. Først og
fremst er det kvinnene som organiseres for fred, gjerne på tvers av religiøse og etniske utlikheter, de ønsker å
skape bedre vilkår for sine barn der
utdanning og helse er grunnleggende
verdier, mens menn er mer opptatt av
å bygge infrastruktur. Den globale
sikkerhet er avhengig av at kvinner
trekkes aktivt med i politiske prosesser, både nasjonalt og internasjonalt.
NATO ser at kvinners involvering er
helt sentralt for å oppnå fred og forsoning. Alliansens brede tilnærming til
sikkerhet bidrar til å åpne nye perspektiver og forsterke mulighetene
for gode, fredsbevarende løsninger.
For meg er det et privilegium å få arbeide med 1325, sier NATOs spesialrepresentant fra sitt kontor i Brüssel.

Cyberforsvaret er etablert
«Et forsvar i vår tid» innebærer at Norge må ligge
i forkant av IKT-utviklingen.
Cyberforsvaret er nå en etablert enhet i Forsvaret. Det ble markert på militærbasen Jørstadmoen. Cyberforsvaret består av to avdelinger. Den ene
er et kompetansesenter som utdanner personell, videreutvikler Forsvarets
systemer og sender ut personell for hurtig å etablere kommunikasjonsløsninger i inn- og utland ved behov. Den andre er Cyberforsvarets operasjons- og driftsavdeling, som drifter og forsvarer Forsvarets systemer.

Stort ansvar
Cyberforsvaret har rundt 1.100 ansatte fordelt på over 60 steder rundt
om i landet. Hovedtyngden av personellet befinner seg på Kolsås og Jørstadmoen. Cyberforsvaret er en sentral aktør innenfor utviklingen av et
nettverksbasert forsvar som skal hjelpe norske soldater til å løse sine
oppgaver så trygt og effektivt som mulig. Oppgaven medfører stort ansvar
i en tid der ikke minst dataangrep er blitt en direkte militær trussel.
Ulike hendelser viser at cyberrommet spiller en stadig mer sentral rolle
innenfor rammen av moderne konflikter. Med et tastetrykk kan enkeltpersoner ramme hele nasjonens sikkerhet. Organiserte celler rundt om
i verden angriper daglig både Forsvarets datasystemer og datasystemer
som styrer viktig infrastruktur som transport, strøm og vann.

Foto: NATO

Kunnskap og kompetanse
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Datanettverk og informasjonsteknologi står sentralt i planleggingen av
kriminalitet, terror- og krigshandlinger. Cyberangrep og cyberkrigføring
er trusler i stadig utvikling. Ved å satse på økt kunnskap og kompetanse
vil Forsvaret være i stand til å foreta løpende vurderinger og lære av sine
motstandere. Cyberforsvar dreier seg i så måte vel så mye om mennesker
som om teknologi.

nytt
Fylkesmannen har en
viktig tilsynsrolle
Viktig at denne rollen bidrar til å
vektlegge effektive og målrettede tilsyn i kommunene.
– Kommunene har et særlig viktig oppdrag
når det gjelder befolkningens sikkerhet.
Beredskapsplikten krever at kommunen
arbeider systematisk og helhetlig på tvers av
sektorene og innen hele sitt geografiske
område for å redusere risiko for tap av liv,
helse, miljø og materielle verdier.
DSB har utarbeidet en veileder for Fylkesmannens tilsyn med kommunenes beredskapsarbeid. Veilederen gir Fylkesmannen et felles
rammeverk for gjennomføring av tilsyn, påpeker
avdelingsleder Elisabeth Longva i Direktoratet
for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).
– Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsarbeid innebærer at kommunene
skaffer seg oversikt over egen risiko og sårbarhet og følger opp med tiltak for å forebygge og håndtere uønskede hendelser og
legge til rette for et kontinuerlig forbedringsarbeid. Fylkesmannen skal, gjennom tilsyn,
fokusere på om kommunenes oppfølging av
beredskapsplikten er forsvarlig, opplyser
Elisabeth Longva.

Egenberedskap:

Bruk elektriske
apparater med fornuft

Etterretningstjenesten i Forsvaret
styrkes
Nødvendig å møte de utfordringer som følge av den teknologiske
utviklingen.
Etterretningstjenesten er Norges sivile og militære utenlands etterretningstjeneste og fremskaffer informasjon om forhold utenfor landets grenser. I
tillegg til å følge utviklingen av internasjonale islamistiske nettverk, vil
tjenesten i større grad følge utviklingen av høyreekstreme miljøer i et Europa preget av stadig mer sosial og økonomisk uro. De nye grenseoverskridende truslene nødvendiggjør også et godt samarbeid mellom Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Dette er regulert i en egen
samarbeidsinstruks fra 2006.
Tjenesten har den viktige oppgave å bidra til å skaffe norske myndigheter
det best mulige beslutningsgrunnlag i utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål. Dette skjer ved å innhente, bearbeide og analysere informasjon
fra utlandet som angår norske interesser. En annen viktig oppgave er å gi etterretningsstøtte til norske styrker som deltar i operasjoner hjemme og ute.
For at Etterretningstjenesten skal kunne fylle sine lovpålagte oppgaver i
et stadig mer komplekst trusselbilde, er det i Statsbudsjettet for 2013 bevilget en reell økning på 68 millioner.

Nytt opplæringsprogram for vaktvirksomhet
Justis- og beredskapsdepartementet har nylig sendt ut forslag til endringer
i vaktvirksomhetsforskriften om utdanning på høring. Høringssaken følger
opp forslagene til nytt opplæringsprogram for vektere, som ble lagt frem i
2011 av en arbeidsgruppe under ledelse av Politidirektoratet. Det er Politidirektoratet som fastsetter kompetansemål og lærerplaner for vekterutdanningens grunndel, men legger blant annet til rette for et alternativt, mer
begrenset, opplæringsprogram for ordensvakter.

40 prosent av alle branner i private hjem har
elektrisk årsak eller, sagt på en annen måte:
Menneskelig feilbruk og forglemmelser.
De fleste av oss bruker elektriske apparater
daglig, det være seg eksempelvis vannkokere, kaffemaskiner, mobilladere, PC, stereoanlegg og TV-spill. I tillegg kommer oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel.

Husk:
• Produktene som brukes skal være i

god teknisk stand.
• Pass på at ladere og transformatorer

ikke blir for varme
• Ha et bevisst forhold til at de kan

være en brannrisiko
Foto: NTB Scanpix

vaskmaskin skal kun brukes når du er
hjemme og ikke mens du sover.
• Tøm lofilteret i tørketrommelen etter
hver bruk.
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• Vaskemaskin, tørketrommel og opp-

nytt

Veier og avløpssystemer tåler ikke dagens nedbør

Standarden for soliditeten og dimensjonene for norske veier, jernbane og
vann- og kloakksystemer følger retningslinjer som igjen er basert på
statistikk og historikk for vær og
klima som ikke lenger er relevant.
I et intervju med Aftenposten påpeker forskningssjef Arne Vatn ved
SINTEF Byggforsk at Norge snarest
mulig må bort fra disse standardene.
– Når historikken ikke stemmer
med fremtiden, holder ikke modeller basert på historikk lenger mål. Vi
vet ikke med sikkerhet hvordan
været blir. Men vi vet at det blir betydelig større nedbørsmengder, de
blir mer intense og mer konsentrerte. Videre blir det mildere og
flere temperaturskifter rundt nullpunktet. Sammen med det typiske

Jernbanenettet er sårbart.
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nordiske klimaet med vær rundt null
grader vinterstid vil dette øke utfordringene med vann som hoper seg
opp, fryser og smelter igjen. Noen av
følgene er økt risiko for jord- og
fjellskred, sier Vatn.

Stort vedlikeholdsetterslep
SINTEF Byggforsk har vurdert konsekvensene for vann- og avløpsanlegg,
bygninger, veier, jernbane, flyplasser
og havneanlegg, spesielt rundt
Trondheim og Oslo.
– Vi får overvann og tilbakeslag i
avløpsnettet. At dagens system har
et vedlikeholdsetterslep fører til
skader selv med dagens nedbørsmengder. Nå må vi ta høyde for at vi
får mer. Det kreves ikke bare vedlikehold, men en betydelig oppgradering av infrastrukturen. Pr. i dag
foreligger det ingen planer for en
slik nødvendig oppgradering. Systemene rustes opp til en standard de
hadde da de var nye. Det samme

gjelder oppgraderinger av stikkrenner, kulverter og avløp. Derved blir
de underdimensjonert i forhold til
nedbørsmengden vi vil få, forklarer
forskningssjef Arne Vatn.
Samferdselsdepartementet arbeider nå med en ny rapport om sårbarhet og risiko for norsk samferdsel,
som skal være ferdig før jul. Samtidig er SINTEF Byggforsk i gang med
prosjektet «Klima 2050» der en ser
på konsekvenser for bygninger og
infrastrukturen.

291 tog ble innstilt
I fjor ble 291 tog innstilt som følge av
flomskadene. Å dimensjonere vei,
bane og avløpsnett for morgendagens
klima vil koste store summer. Banedirektør Per Magnus Mathisen i Jernbaneverket sier i en kommentar at
bare det å gjøre dagens norske jernbanenett i stand til å takle ekstremværet Norge opplevde eksempler på
i fjor og i år, vil koste milliarder.

Foto: iStock

Gjeldene standard er
basert på værdata som
har mistet sin verdi.

nytt

Historisk budsjettløft for Nasjonal
sikkerhetsmyndighet

Foto: Forsvarets mediesenter

Den nasjonale evnen til håndtering av dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur styrkes gjennom Statsbudsjettet for 2013.

Styrket beredskap på
Svalbard
– Vi vil gjøre redningstjenesten
mer robust, gi bedre responstid
og sikre redningsmannskapene
større grad av sikkerhet, sier
justis- og beredskapsminister
Grete Faremo.
For å styrke redningstjenesten på Svalbard
skal det fra 2014 leies to store helikoptre. I
dag har Sysselmannen ett stort og et mellomstort helikopter. I det reviderte nasjonalbudsjettet ble det bevilget 14 millioner kroner
for å starte grunnarbeidet med ny hangar. Nå
bevilges det midler til selve byggingen av
hangaren. Dette er i tråd med Stortingsmelding nr. 22 om Svalbard hvor det fremgår at
Longyearbyen vil få økt betydning som base
for redning og beredskap i Arktis.
Høye miljømål
Det ble i fjor igangsatt et treårig byggeprosjekt av renseanlegg ved kullkraftverket i
Longyearbyen. Anlegget er planlagt ferdigstilt i 2014 og vil innfri rensekravene fra Klimaog forurensningsdirektoratet.
Tjenestefartøy og nødvarsling
Sysselmannens tjenestefartøy er også en
viktig ressurs i rednings- og beredskapssammenheng. I tillegg er fartøyet helt avgjørende
i Sysselmannens myndighetsutøvelse på
øygruppen. Gjeldende kontrakt om leie av
fartøy utløper neste år og det er behov for å
inngå en ny.
Som et ledd i en styrket beredskap vil det
bli en oppgradering av nødvarslingssystemet
COSPAS/SARSAT. Det innebærer at nødsignaler vil angi en mer nøyaktig posisjonsangivelse av den nødstedte og raskere bli formidlet til Hovedredningssentralen Nord-Norge.
Dette vil ikke bare få betydning for Svalbar,
men også de tilstøtende havområder.

Antall forsøk på dataspionasje og IKT-hendelser har økt sterkt de senere år.
Samtidig er samfunnet blitt stadig mer avhengig av en velfungerende datateknologi. Gjennom en bevilgningsøkning på 43 millioner kroner har regjeringen markert at det er nødvendig og ønskelig å møte de digitale utfordringer. Det meste av budsjettøkningen skal brukes til en styrking av Norwegian
Computer Emergency Response Team (NorCERT), som er det sentrale direktoratet for beskyttelse av informasjon og infrastruktur av betydning for
samfunnskritiske og andre viktige samfunnsfunksjoner. Sagt i klartekst
innebærer dette en styrking av evnen til å forebygge trusler og sårbarhet og,
ikke minst, oppdage og håndtere alvorlige dataangrep. Gjennom denne satsningen videreutvikles NorCERT som et operativt nasjonalt senter.

– Vi mangler en nasjonal overordnet
kriseledelse
– For å løfte nasjonal beredskap kreves politisk vilje av samme sort
som vi har hatt vilje til militærmakt i Afghanistan, mener visepresidenten i Norges Forsvarsforening, Anne-Margrete Bollmann.
Anne-Margrete Bollman, som til daglig er leder for Hordaland sivilforsvarsdistrikt, er ikke overrasket over den beredskapssvikt som viste seg etter
terrorangrepene 22. juli i fjor. Hun mener at Willoch-utvalgets rapport «Et
sårbart samfunn» fra 2000 og 22. juli-kommisjonens rapport viser mange
av de samme funnene.
– Etter Willoch-utvalget har vi både hatt hendelser og rapporter som
underbygger disse funnene, eksempelvis Reinås-utvalgets rapport etter
tsunamien i Sørøst-Asia i 2004 og evalueringen etter Øvelse Oslo i 2006. det
er derfor vanskelig å forstå dem som hevder at de «ikke visste» eller «ikke
kjente til», fremhever Anne-Margrete Bollmann.
Hun peker på at det er stor forskjell på politisk vilje til å gjennomføre
beredskapsmessige endringer og prioriteringer i Forsvaret enn i sivil sektor.
– Forsvaret og politietaten har i utgangspunktet ulike roller, men begge
har sentrale oppgaver innfor terrorbekjempelse og det man før kalte for
«kuppforsvar». Da er det et paradoks at politiet, som har ansvaret for terrorberedskapen, mangler ressurser mens Forsvaret på sin side har ressurser,
men ikke ansvar. Det skaper frustrasjon når politiet ser at eksempelvis Sjøheimevernet får hurtiggående fartøyer til en krig som aldri kommer, mens
de selv sliter med å skaffe seg hurtiggående politibåt for vanlige politioppdrag. Logikken i dette er vanskelig å finne, mener Bollmann.
Visepresidenten i Norges Forsvarsforening er klar på at landet har fått den
beredskap en er villig til å betale for og med den kulturen og de ledere politikerne har ønsket seg.
– Å gjøre grep som virkelig monner, krever politisk vilje på linje med de
beslutninger som ble tatt da Norge kunne bruke militærmakt i Afghanistan
og Afrika. Det kreves strategiske valg rundt ressurstildeling, struktur, kompetanse, kommando og kontroll – rett ut sagt – et helhetlig, langsiktig perspektiv, noe som krever tverrpolitisk enighet. Det vi ikke trenger er en
valgkamp om enkeltelementer eller – kapasiteter. I så fall har vi ikke lært
noe som helst, mener Anne-Margrete Bollmann.

trygge samfunn 4 • 2 0 1 2
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nytt

Ansvaret for objektsikring tydeliggjøres
Det ble allerede før 22.juli 2011 nedsatt en arbeidsgruppe som har gjennomgått prinsippene for utpeking,
klassifisering og sikring av objekter
med sikringsstyrker. Utvalget har
bestått av representanter fra Justisog beredskapsdepartementet og
Forsvarsdepartementet.
Arbeidet har resultert i en ny instruks som også blir et viktig ledd i
oppfølgingen etter fjorårets terrorangrep. Den innebærer videre at
beredskapssystemet og de etatsvise

regelverk for politiet og Forsvaret
må gjennomgås og ajourføres.
Viktige objekter må opprettholde
sin virksomhet og funksjonalitet
både i fred, krise og krig. Nettopp
fordi objektene er viktige for sivile
og militære formål må de sikres mot
henholdsvis kriminelle handlinger
eller militære angrep.
Den som eier objektet, eksempelvis
en bygning, har ansvaret for forebyggende sikring av den. Dette prinsippet
gjelder både i fred, krise og krig. Poli-

tiet kan be Forsvaret om bistand til en
slik objektsikring etter bistandsinstruksen. Forsvaret har, dersom landet
er i krig, krig truer eller rikets selvstendighet eller sikkerhet står i fare,
et selvstendig ansvar for sikring av
objekter og personer som har avgjørende betydning for forsvarsevnen og
det militære forsvar og som er lovlige
mål i krise og krig. Forsvaret har også
et selvstendig ansvar for sikring av
militære områder og deres umiddelbare nærhet i fredstid.

Fakta om objektsikring
• Sikring av viktige objekter (eksempel-

vis bygg, anlegg, installasjoner og
områder) mot sikkerhetstrusler kan
deles i to hovedkategorier; objekteiers
egenbeskyttelse med forebyggende,
defensive sikkerhetstiltak og sikring
med styrker fra politiet og Forsvaret.
• Forebyggende objektsikkerhet er regu-

lert i sikkerhetsloven med forskrift og i
ulike sektor lovverk, som energiloven,
luftfartsloven og petroleumsloven. Når
det gjelder objektsikring med sikringstyrker, er politiets regime rettet
mot å sikre objekter mot kriminalitet.
• I motsetning til objekteiers defensive

og forebyggende sikring, består politiets sikring av offensive tiltak om nødvendig bruk av makt for å hindre eller
begrense anslag mot objekter. Forsvaret har, dersom riket er i krig, krig truer
eller rikets selvstendighet eller sikkerhet står i fare, et selvstendig ansvar
for objektsikring av objekter som har
avgjørende betydning for forsvarsevnen og det militære forsvaret og som
er lovlige mål i krise og krig, såkalte
nøkkelpunkter.

Slottet skal sikres.
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Foto: iStock

• Forsvaret har også et selvstendig

ansvar for å sikre objekter ved terroranslag som konstateres å være et
væpnet angrep på Norge etter folkeretten. Forsvaret har videre et selvstendig
ansvar for sikring av militære områder
og deres umiddelbare nærhet i fredstid. Dette er sikring med offensive sikringstiltak og med nødvendig maktbruk.

gjesteskribenten: Kjell Inge Bjerga

Tettere sivilmilitært
samarbeid etter 22. juli
Mye har endret seg siden Totalforsvarets gullalder under
den kalde krigen. Den gang skulle samfunnets sivile ressurser mobiliseres til støtte for de væpnede styrker hvis
krigen kom. I dag gjelder det moderniserte totalforsvarskonseptet der sivile myndigheter kan be Forsvaret om
støtte hvis de har behov for det. Men det sivil-militære
samarbeidet i Norge formes nå minst like mye av erfaringene fra 22. juli 2011 som av tidligere tiders varme og
kalde kriger. Og samarbeidet blir tettere.
Totalforsvaret var et ektefødt barn av den totale krigen.
De europeiske krigene siden Napoleon hadde totale
målsettinger og totale virkemidler – med ditto totale
følger for land og folk. For Norge var det dyrekjøpte erfaringer fra annen verdenskrig som tilsa at nasjonens
samlede ressurser, sivile som militære, måtte tas i bruk:
«Den totale krig krever at alle deler av folket organiseres
for krigens formål», sa regjeringen våren 1942. Da forsvarssjefen la frem en plan for det norske forsvaret mot
slutten av krigen, sto «folkeforsvaret» sentralt. I 1950
vedtok Stortinget Lov om særlige rådgjerder under krig,
krigsfare og lignende forhold («beredskapsloven»). Loven
ga – og gir – regjering og militære myndigheter vide
fullmakter til å disponere samfunnets sivile ressurser i
tilfelle krig.
Etter den kalde krigen mistet Totalforsvaret relevans.
Krig på norsk jord syntes fjernt. Sannsynligheten for at
beredskapsloven – bærebjelken i totalforsvarskonseptet
– skulle komme til anvendelse, ble etter hvert ansett som
forsvinnende liten. Men i en liten befolkning som den
norske var tanken om sivilt-militært samarbeid dypt
rotfestet. Gradvis trådte det moderniserte totalforsvarskonseptet frem: Så lenge beredskapsloven ikke er aktuell, er militær bistand legitimt når de sivile myndigheter
som har primæransvar ikke har tilstrekkelige ressurser
til å håndtere situasjonen. Forsvaret skal da etter anmodning fra sivile myndigheter (i praksis politiet) støtte det
sivile samfunn ved ulykker, naturkatastrofer, alvorlig
kriminalitet og andre kriser. Heimevernet vil i mange
tilfeller være mest relevant. Det kan raskt etter en hendelse etablere kontroll gjennom vakt og ikring – slik
innsatsstyrke Derby gjorde i Oslo sentrum timer etter
terrorangrepet 22. juli i fjor.

Kjell Inge Bjerga, forsker ved Institutt for
forsvarsstudier/Forsvarets høgskole. Bjerga
er fagansvarlig for det nye studietilbudet
«Nasjonal beredskap og krisehåndtering»,
som Forsvarets høgskole sammen med
Politihøgskolen startet opp høsten 2012.
Dette er det første felles utdanningstilbud på
høgskolenivå mellom politiet og Forsvaret.

Samtidig har mye av diskusjonen om det moderniserte
totalforsvarskonseptet dreid seg om en vanskelig grenseoppgang mellom forsvar og politi. Mange har fryktet
en «militarisering» av politiet. Samtidig har det i Forsvaret vært sterke krefter som anser «sivile oppgaver» som
en distraksjon fra militær kjernevirksomhet. Rent prinsipielt kan det åpenbart være problematisk å gi de militære en rolle på egen jord i fredstid. Samtidig kan det
være risikabelt å heve terskelen for å bruke Forsvaret.
Etter en lang og vanskelig prosess fikk vi instrukser som
regulerte Forsvarets bistand til politiet, først i 1999, så i
2003, og nå senest sommeren 2012. I «Bistandsinstruksen» reguleres ansvars- og myndighetsfordelingen mellom de to etater i situasjoner der Forsvaret yter støtte til
politiet. I 2012-instruksen er terskelen for å aktivere
Forsvaret ved hendelser i fredstid i Norge blitt lavere.
Dette må ses i sammenheng med erfaringene fra 22. juli
og anbefalingene i Gjørvkommisjonen. Spørsmålet er om
Forsvarets rolle i nasjonal beredskap vil øke ytterligere
i fremtiden? Mye tyder på det. I regjeringens siste langtidsplan for Forsvaret fra våren 2012 er det klare ønsker
om oppmykning og økt fleksibilitet i samhandlingen
mellom forsvar og politi. De samme ønsker finner vi i
Justis- og beredskapsdepartementets stortingsmelding
om samfunnssikkerhet, som kom samtidig. «Alle Forsvarets tilgjengelige ressurser skal kunne bistå i sivil krisehåndtering, avhengig av den faktiske situasjonen og sivile myndigheters behov», heter det nå. Det må her
legges til at det i dag er vanskelig å se noen grunner til
politiet og Forsvaret ikke skal utfylle hverandre på beredskapsområdet. Politiets ordinære oppgaver er potensielt ubegrensede og ressursene sjeldent tilstrekkelige.
Den daglige tjenestens krav dominerer virksomheten, og
når ekstraordinære oppgaver dukker opp vil ikke politiet alltid strekke til. Forsvaret besitter på sin side i
fredstid et overskudd av ressurser som er relevant i
nasjonal beredskap og krisehåndtering.

trygge samfunn 4 • 2 0 1 2
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tema:

øvelser og
samordning
Mer enn noe annet har terroranslagene 22.juli i fjor minnet oss om
hvordan det kan gå når landet ikke har en velfungerende beredskap.
Hyppige øvelser, oppfølging av evalueringer, samordning og samarbeid er
viktige forutsetninger for et trygt og robust Norge. Nå øves det som aldri

Foto: DSB

før, både militært og sivilt. Måtte dette bare fortsette til gagn for oss alle.

tema: Øvelser og samordning
Øvelse oslo:

– Viktig å lære av øvelser
– Øvelser har liten verdi dersom evalueringsresultatene ikke følges opp.
Gjennom Øvelse Oslo i 2006 ble det avdekket store svakheter i beredskapsforberedelsene, sier direktør Jon A. Lea i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og
Beredskap (DSB).

av jan erik thoresen

Store svakheter
– Øvelser har liten verdi dersom en
ikke nyttiggjør seg de erfaringene
som evalueringer i ettertid gir. Gjen-

nom Øvelse Oslo ble det avdekket
store svakheter i beredskapsforberedelsene, som på mange måte burde
fått varselklokkene til å ringe. Det
synes likevel å være en psykologisk
barriere mot å ta inn over seg funn
fra denne type evalueringer i en ellers travel hverdag. Tiltak kan koste
penger og kreve arbeidsinnsats eller
møte motstand fordi de også har
uønskede bieffekter. I slike tilfeller
kan det være fristende å legge dem
til side, mener Jon A. Lea.

sjonen peker blant annet på at «Lokal redningssentral (LRS) ikke ble
mobilisert, hvilket kunne ha lettet
tilgangen til og koordineringen av de
øvrige redningsetatenes ressurser.»
– Nettopp dette var læring også
etter Øvelse Oslo, påpeker Lea og
henviser til et av evalueringspunktene som lyder: «Ulik oppfatning av
Lokal redningssentral (LRS). Det er
behov for en enhetlig forståelse av
LRS-funksjonen».

Lokal redningssentral

Felles situasjonsforståelse

I en artikkel i tidsskriftet «Samfunnssikkerhet» peker DSB-direktøren på 22. juli-kommisjonens rapport og beskrivelsen om «ressursene
som ikke fant hverandre». Kommi-

– Felles forståelse av situasjonsbildet
er en av de andre svakhetene som
påpekes av 22. juli-kommisjonen.
Også dette var et av læringspunktene
etter Øvelse Oslo. Der ble det påpekt

»

Foto: DSB

Ø

velse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere
omfattende terroranslag og
katastrofer. Øvelsen varte i 30 timer
og totalt deltok over 3.000 personer
fra om lag 40 ulike virksomheter.
– Bakteppet for øvelsen var en
terrorhandling, men hovedpoenget
var å trene på håndtering av store og
sammensatte katastrofer med spesiell vekt på koordinering og samarbeid. Øvelsen ble ledet av DSB med
bred deltagelse fra departementer,
direktorater, etater og kommune,
opplyser direktør Lea.

trygge samfunn 4 • 2 0 1 2
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at informasjonsbehovet ikke måtte
undervurderes og at det løpende
ville være et stort behov for oppdaterte situasjonsbilder. En hensiktsmessig informasjonsflyt på tvers tilsier at det er avgjørende med felles
forståelse og kjennskap til roller,
oppgaver og ansvar ved informasjonsdeling, opplyser direktør Lea.

Foto: DSB

I 22. juli-kommisjonens rapport heter det at «Et robust, velfungerende
og utprøvd system for felles og rask
varsling av en hendelse i politietaten
fates ikke 22. juli. Politidistriktet
manglet et massevarslingssystem».
Så påpeker kommisjonen blant annet at «Hver avdeling/seksjon måtte
iverksette varsling av egen organisasjon basert på telefonlister. Dette
fremstår for kommisjonen som et
både usikkert og tidkrevende varslingssystem».
– Læringspunktene fra Øvelse Oslo
er også på dette området svært likt
de konklusjoner 22. juli-kommisjonen kom frem til, påpeker Jon A. Lea.

Foto: DSB

Varsling
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tema: Øvelser og samordning
Øvelse Mørejarl:

Sivilmilitær samarbeidsarena
Øvelsen videreutviklet samarbeidet mellom politiet, sivile beredskapsetater,
militære avdelinger og Møre og Fjordane Heimevernsdistrikt (HVII).
Ikke mindre enn 1.500 menn og
kvinner deltok, herav 1.200 fra forsvaret. Øvelse Mørejarl ga Forsvaret
en arena for å binde sammen militær og sivil beredskap i tillegg til å
forene land- og sjøheimevernet i
felles oppdragsløsning på Nordvestlandet. Øvelsen bygde på en sikkerhetspolitisk trussel som utviklet seg
til en krisesituasjon.

Ulike ressurser
Fra den sivile siden dreide det seg
om evakuering av befolkningen,
slokking av større branner med interkommunale ressurser og iverksetting av vegvesenets beredskaps-

Godt samarbeid

planer med omlegging av veitrasse
og utbedring av fergekaier.
Fra den militære side ble objektsikring av samfunnskritiske infrastrukturer sterkt vektlagt. De militære operasjonene ble gjennomført
med HVs land- og sjøstyrker foruten
bruk av Luftvernartilleribataljonen
fra Luftforsvaret.
– Gjennomføring av operasjoner
i kystsonen er spesielt krevende, sier
sjefen for HVII, oberstløytnant Ove
Staurset. Han opplyser at Heimevernet sørget for objektsikring og overvåking fra sjø- og landsiden. En av
oppgavene var å sikre gassanlegget
«Nyhavna» i Aukra kommune.

Områdesjef Terje Mahle understreker at samarbeidet med politiet var
spesielt betydningsfullt.
– I forkant av øvelsen gjennomførte politiet kurs i begrenset politimyndighet for mannskapene i «Ormen Lange HV-område». Da øvelsen
var i gang overtok HV sikringen av
gassanlegget fra politiet. Det er første gang vi trente sammen med politiet på dette. Vi fikk mange avklaringer. Dette er utrolig viktig fordi
det øker fleksibiliteten til å reagere.
Forholdet og kjennskapen til politistyrken ble også styrket. Det er viktig at politiet har tillit til oss og
kjenner våre ressurser og muligheter, sier Mahle.

Også stabsområdet

Foto: Heimevernet

Gode relasjoner mellom politiet og Heimevernet.

Foto: Heimevernet

Det var ikke bare HV-området «Ormen Lange» som øvde. Også stabsområde til HVII var på plass. Soldatene som sto vakt ved Setnesmoen
måtte, i tillegg til vanlige rutiner,
takle demonstrasjoner fra markører.
– Fint å bli engasjert. Heimevernet er en anerkjent, viktig og nødvendig institusjon og det å trekke
alle med på øvelser er en styrke for
helheten, sier Geir Hjelvik fra stabsområdet.

trygge samfunn 4 • 2 0 1 2
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Øvelse Samaritan

– troverdig og viktig
Skal styrke evnen til å lede en operasjon med masseskade på norsk personell i
utlandet og i Norge. Avdelinger fra Hær, Sjø og Luftforsvaret deltok.

fokus på ivaretakelse
- Øvelsen er en av Forsvarssjefens
prioriterte øvelser. Den dreier seg
om hvordan vi på best mulig måte
skal kunne ivareta personell og pårørende i forbindelse med seremonier og lignende, opplyser kommandør Arnth Lien i Kysteskaderen.
Han forteller at denne type øvel-

Realistisk øvelse.
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ser holdes internt for besetningen.
– Seremonien hadde et solid preg
av verdighet og vi har fått gode tilbakemeldinger, opplyser Lien.

Senter for pårørende
På Gardermoen militære flystasjon
var det satt opp et midlertidig behandlingssted der de etterlatte ble
tatt hånd om av sanitetspersonell
mens de ventet på å bli fraktet videre. Det ble gjennomført en medisinsk evakuering av de skadede, som
ble båret inn i et Herculesfly. Inne i
Sessvollmoen leir ble det opprettet
et pårørendesenter der medisinsk
fagpersonell bisto pårørende, som
ble spilt av ansatte i Forsvaret, skoleelever og andre sivilt rekrutterte
personer.
– Vi fikk testet ut vårt planverk slik
at vi blir bedre rustet til å håndtere
hendelser som kan inntreffe i forbin-

delse med internasjonale operasjoner. Under øvelsen deltok de «pårørende» på hyppige møter hvor de
blant annet fikk informasjon om siste
nytt. Alle familiene fikk sin egen pårørendekontakt og dessuten anledning til å snakke med prest og psykolog, forteller Svein-Erik Malmø-Moen,
leder av pårørendesenteret.

Foto: Halfdan Bjerre Helgestad, Forsvarets operative hovedkvarter

Forsvarets operative hovedkvarter
ledet øvelsen, som hovedsakelig
foregikk på Haakonsvern i Bergen,
Gardermoen militære flystasjon og
Sessvollmoen utenfor Oslo. Øvelse
Samaritan hadde to scenarioer. Det
ene omhandlet et helikopter som
hadde styrtet på dekket til fregatten
KNM Roald Amundsen utenfor Bergen. Det andre scenarioet tok for seg
norsk FN-personell som var blitt
skadet i Syria og som skulle evakueres til Norge via Tyrkia.

tema: Øvelser og samordning

Bedre samordning

Utvalgets hovedoppgave er å vurdere hvorvidt organisering, grad av
samordning og anvendelse av de tre
kapasitetene er hensiktsmessig og
tilstrekkelig effektiv for å ivareta de
sikkerhetsmessige behov i fredstid.
Dette skal sees i sammenheng med
organisasjonenes oppgaver i væpnet
konflikt. Utvalget skal videre vurdere ulike former for sammenslåinger, samordning og effektiviseringstiltak for å få den beste beredskapen
ut fra tilgjengelige ressurser.
– Det er viktig at Forsvaret og det
sivile samfunn støtter hverandre
gjensidig når alvorlige hendelser
inntreffer. De samlede ressurser må
utnyttes på beste måte. Det er viktig
å huske at organisasjonene har ulik
rolle i krig der Heimevernet, som en
del av Forsvaret i folkerettslig forstand, er stridende mens Sivilforsvaret og Politireserven er sivile. Dette
skal imidlertid ikke stå i veien for et
tettere samarbeid om krisehåndtering i fredstid, heter det i en pressemelding fra Forsvarsdepartementet.
Justis- og beredskapsminister Grete
Faremo mener det er viktig å sørge
for at forsterkningsressursene har en
solid forankring lokalt.
– Det kan sikres ved at lokale ressurser med god lokal kunnskap har
tilstrekkelig volum, kompetanse og
forsvarlig utstyr for å kunne bistå
nødetatene når store ulykker og andre uønskede hendelser inntreffer,
sier Faremo.

Foto: Forsvarets mediesenter

Regjeringen har oppnevnt et
utvalg som skal gjennomgå
organiseringen av Sivilforsvaret,
Heimevernet og Politireserven.

FSK vil øke sin operative evne
En mulighetsstudie er første skritt på veien. Formålet med studien er
å identifisere muligheter for en styrking av spesialstyrkenes nasjonale kontraterrorberedskap. Øvelser er sterkt prioritert.
Med bakgrunn i føringer i Forsvarets langtidsplan og i lys av erfaringene
etter 22. juli-angrepene i fjor har Forsvarssjefen levert en mulighetsstudie
til Forsvarsdepartementet (FD) om den videre utvikling av spesisalstyrkene.
Det dreier seg om identifiserte beredskapstiltak som vil kunne sikre hurtig
bistand og effektivt samarbeid med politiet. Noen av disse kan iverksettes
raskt og uten at det påvirker evnen til å løse andre oppdrag, men mer omfattende tiltak krever grundige vurderinger og ytterligere utredning. Samtidig
har studien pekt på at det er mulig å øke spesialstyrkenes totale operative
evne.

Flere øvelser
Noen av de tiltak som raskt kan styrke Forsvarets evne til å bistå politiet i
kontraterror er mer øving av beslutningstakere i Forsvaret og politiet, etablering av liaison hos beredskapstroppen og webportal for bedre kommunikasjon med justissektoren. Tiltak som må vurderes nærmere og konsekvensutredes er etablering av hurtige responsenheter og endring av beredskapen
for kontraterror.
Målet er å legge frem en anbefaling om den fremtidige organiseringen og
utviklingen av Forsvarets spesialstyrker i løpet av første halvår 2013.

Fire hovedoppgaver
Forsvarets spesialstyrker har fire hovedoppgaver; det dreier seg om nasjonale militære oppgaver, internasjonale operasjoner, gisseredningsoperasjoner i utlandet og håndhevelsesbistand til støtte for politiet. Spesialstyrkene
er i dag organisert som avdelinger innenfor Hæren og Sjøforsvaret og stasjonert på henholdsvis Rena, i Horten, Bergen og Ramsund.
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på redningsøvelse i Arktis
Justis- og beredskapsdepartementet har nylig deltatt på den internasjonale
redningsøvelsen Sarex. Øvelsen var rettet mot søk og redning i Arktis i henhold til den avtale Norge inngikk i Arktis Råd i mai i fjor.
Avtalen innebærer et mer forpliktende redningssamarbeid og derved en
bedre regional organisering av søk og redning i Arktis. Øvelsen fant sted på
Østkysten av Grønland. Fra norsk side deltok Hovedredningssentralen og et
Orion fly.
– En viktig forutsetning for avtalen er at det øves. Jeg setter derfor pris på
det initiativet Grønland Kommando her har tatt, sier statssekretær Pål Lønseth, som representerte den politiske ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet.

Helikopterhavari på flyplassen
En stor gruppe skoleelever på utflukt var blant dem som ble rammet.
Dramatisk øvelse på Sola.
Politiet, brannvesenet, sykehuset, Avinor og byens legevakt var aktører da
Stavanger kommune gjennomførte en stor beredskapsøvelse på Sola flyplass.
Målet var å øve kriseledelsen, teste kriseplanene og øve samspillet mellom
de ulike aktører. Og, ikke minst, å øve intern samhandling i kommunen og
mediahåndteringen.
Foruten kommunens kriseledelse ble servicetorg, kommunens innsatsteam, pårørendeomsorg, samt en rekke enkeltpersoner involvert i løpet
av øvelsen.
Evalueringen viste at samtlige deltakere opplevde øvelsen som svært nyttig og at kommunen løste sine oppgaver på en god måte. Samtidig ble det
også avdekket mangler og forbedringspunker, noe som er et positivt bidrag
til Stavanger kommunens videreutvikling av sitt beredskapsarbeid.

Politiet og Forsvaret må samarbeide
bedre
«Nasjonal beredskap og krisehåndtering» er navnet på et nytt studie
på Politihøgskolen.
Politihøgskolen og Forsvarets Høgskole står sammen bak tiltaket som er et
ektefødt barn av terrorangrepene 22.juli i fjor. Gjørv-kommisjonen slo fast
at de sivile og militære ressurser ikke fant hverandre på en tilfredsstillende
måte. I ettertid ble samarbeidet mellom politiet og Forsvaret et viktig tema
under Stortingets 22.juli-høring i høst. Politiet ble kritisert for å ha bedt om
bistand for sent.
I sommer vedtok Regjeringen en ny bistandsinstruks for å effektivisere
og forenkle samarbeidet mellom de to instansene. Til neste år vil Forsvarets
helikopterberedskap på Rygge også ha mulighet til å delta aktivt under
skarpe operasjoner når den nye håndhevelsesinstruksen trer i kraft.
Det nye studiet tar for seg organiseringen av den nasjonale beredskapen
og håndtering av kriser, hvorfor det er slik, hvilke systemer og prosedyrer
det er basert på, hvilke utfordringer som gjør seg gjeldende og hvordan det
kan videreutvikles på en helhetlig måte.
Det nye studiet består av to samlinger på til sammen tre uker og vil gi
deltakerne totalt 15 studiepoeng. I utgangspunktet skal 28 studenter følge
studiet. Disse sitter hovedsakelig i lederposisjoner i Forsvaret og politiet.
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Nasjonal øvelseskalender gir oversikt
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har
utarbeidet en nasjonal øvelseskalender som oppdateres
løpende.
Publikumsdelen er tilgjengelig for alle som
ønsker informasjon om planlagte øvelser. Det
er lagt opp til at den virksomheten som er
ansvarlig for øvelsen selv legger relevant
informasjon inn i kalenderen. De virksomheter som driver øvelsesvirksomhet i Norge får
tildelt brukernavn og passord av DSB.
Øvelseskalenderen er en søkbar database.
God brukervennlighet er vektlagt og kalenderen oppdateres kontinuerlig etter hvert som
nye øvelser registreres. DSB er nå i full gang
med å planlegge en utvidelse av kalenderen
slik at de skal være mulig å lenke til dokumenter fra øvelsesplanleggingen og evalueringsrapporten etter øvelsen. På litt lenger
sikt håper DSB at en innfor det samme systemet skal kunne lage en erfaringsdatabase
som også omfatter reelle hendelser.

Drilling av teknikk og
prosedyrer
Forsvarets spesialkommando
øver for å være best mulig rustet
til å støtte politiet ved terroranslag offshore.
Nylig gikk øvelse «Taurus» av stabelen der
norske spesialstyrker trente sammen med
andre avdelinger i Forsvaret.
– Hensikten er å drille på teknikk og prosedyrer mellom de ulike enhetene. På denne
måten sikrer vi at vi er i stand til å løse vårt
oppdrag, nemlig å bistå politiet i eventuelle
terroraksjoner på oljeplattformer, opplyser
kommandør Jan Berglund, som er nestkommanderende i spesialoperasjonsavdelingen
i Forsvarsstaben.
Forsvarets spesialkommando/Hærens jeger
kommando er Forsvarets mest profesjonelle
avdeling. Den velger ut og utdanner fallskjermjegere og spesialjegere og kan på kort
varsel stille styrker til nasjonal og internasjonal krisehåndtering.
I fredstid støtter avdelingen politiet med
terrorbekjempelse ved eksempelvis olje- og
gassinstallasjoner til havs, fartøy i norske
farvann og installasjoner på land.

tema: Øvelser og samordning

– Behov for å lære av hverandre

Foto: Erik Larsen/Forsvarets operative hovedkvarter

– Kritikken etter 22. juli har gitt Totalforsvarsforumet en ny aktualitet, sier sjefen
for Forsvarets operative hovedkvarter, viseadmiral Haakon Bruun-Hanssen.

– Totalforsvarsforumet er viktig fordi
det dreier seg om samarbeidet mellom Forsvaret og de andre sivile etater
som har med beredskap å gjøre. I
fredstid er Forsvaret en støtte til de
andre etatene. Ved krise eller krig
støtter de andre etatene Forsvaret. Når
det gjelder transport, sanitet og matforsyninger er Forsvaret avhengig av
støtte for å drive militære operasjoner,
presiserte Bruun-Hanssen under et
nylig avholdt møte i forumet.
Han mener at forumet tar opp
aktuelle saker og gir en bedre forståelse av andres kapasiteter og begrensninger.
Forsvarets operative hovedkvarter og Direktoratet for Samfunnssik-

deltakere i totalforsvarsforumet
• Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap
• Statens strålevern
• Forsvarsdepartementet
• Politiets sikkerhetstjeneste
• Mattilsynet
• Nasjonal sikkerhetsmyndighet
• Post- og teletilsynet
• Justis- og beredskapsdepartementet
• Avinor
• Kystverket
• Direktoratet for nødkommunikasjon
• Forsvarets sanitet
• Forsvarets logistikkorganisasjon
• Forsvarsstaben
• Statens vegvesen
• Jernbaneverket
• Hovedredningssentralen i Sør-Norge

kerhet og Beredskap (DSB) bytter på
å lede møtene som holdes to ganger
i året. DSB-direktør Jon A. Lea mener
at forumet bidrar til at deltakerne
får en økt forståelse av hvordan andre deler av samfunnet fungerer.
– Denne gang har jeg lært hvordan PST og politiet går dypt inn i en
endringsprosess i forbindelse med

22. juli-kommisjonens rapport. Det
er viktig å ha et fellesskap omkring
beredskap og at etatene samarbeider med hverandre, sier Lea, som
også mener det er positivt at Forsvaret har beveget seg fra å fokusere på
utenlandsoperasjoner til å ha blitt
mer opptatt av sivilmilitært samarbeid i Norge.

Testet sykehusberedskapen i Bergen
I regi av Bergen kommune er det gjennomført en beredskapsøvelse
for sykehjem i byen. I løpet av tre timer ble det opprettet 40 ekstra
sykehjemsplasser.
Scenarioet bygde på en brann på Søreide sykehjem der 40 av beboerne ved
en av fløyene måtte evakueres. Det ble besluttet at kommunens to beredskapssykehjem, Ladegården og Løvåsen, skulle ta imot 20 beboere hver.
Kommunens planer er at disse to sykehjemmene skal kunne øke belegget
vesentlig for en kortere periode og ta i mot 96 ekstra plasser dersom en
spesiell hendelse skulle inntreffe.

Flere enheter deltok
Fra kommunen deltok flere enheter, Hordaland politidistrikt og Haukeland
universitetssykehus. I tillegg var Bergen Lastebilkontor en viktig medspiller.

Fornøyd øvelsesleder
Steinar Matre ved Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap ledet øvelsen
sammen med Arve Bang ved Helsevernetaten.
- Det hele forløp veldig bra. Planer som tidligere var utarbeidet ble fulgt
til punkt og prikke. Alle de involverte sykehjemmene gjorde en fantastisk
jobb og viste stort engasjement. Vi kjørte ut 20 senger til hvert av de to sykehjemmene der de ble vasket, redd opp og klargjort for de evakuerte beboerne. De ansatte tok ringerunder for å skaffe ekstra personell og det ble
lagt planer for transport av beboerne. Oversikten over medisinbehovet var
også som det skulle være. Evalueringen viste at alt forløp profesjonelt, raskt
og effektivt, oppsummerer Steinar Matre.

trygge samfunn 4 • 2 0 1 2
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Læringspunkter innarbeides
i kriseplanene
«Øvelse Skagex» er et godt eksempel på hvordan evalueringen etter en katastrofeøvelse bør følges opp.

Røykdykkere i full sving under øvelsen.
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Viktige læringspunkter
Blant læringspunktene ble det fokusert på mangelfull informasjonsutveksling mellom ulike virksomheter
både horisontalt og vertikalt. Mangelfull var også etableringen av et
felles situasjonsbilde, som er viktig
for at alle involverte skal ha en lik
forståelse. Dessuten manglet det også
et felles system for prioritering, registrering og identifisering av pasienter og felles systemer, eller registre over tilgjengelige ressurser.

God oppfølging
– Evalueringsarbeidet er ikke ferdig
med denne rapporten. Nå er det vik-

tig at læringspunktene følges opp og
innarbeides i hvert enkelt planverk.
Beredskapsstyrelsen i Danmark skal
nå utarbeide konkrete forslag til endringer og tiltak på de områdene hvor
det er påpekt svakheter eller forbedringspotensial, kan seniorrådgiver
Tor Honningsvåg i Direktoratet for
Samfunnssikkerhet og Beredskap
(DSB) fortelle. Han peker på det store
engasjement de operative mannskapene viste under «Skagex II».
– Denne innstillingen sammen
med læringen fra øvelsen vil utvilsomt bidra til å styrke beredskapen
i og rundt Skagerrak, understreker
Tor Honningsvåg.

Foto: Odd Skarbomyr, DSB

I september i fjor ble det gjennomført en omfattende rednings- og
beredskapsøvelse i Ytre Oslofjord.
«Øvelse Skagex» var en av de største
og mest komplekse sivile redningsog beredskapsøvelser som noensinne er gjennomført i Skandinavia.
Rundt 3.000 personer fra en rekke
myndigheter, virksomheter og organisasjoner i Norge, Sverige, Danmark
og Finland var involvert.
Evalueringsarbeidet ble ledet av
svenske Myndigheten för samhällskydd och beredskap. I evalueringsrapporten ble det konkludert med at
mye fungerte bra, men at det på noen
områder var rom for forbedringer.

Stor oppslutningen om Beredskapsfestivalen
Hordaland sivilforsvarsdistrikt har nylig
arrangert Beredskapsfestivalen NESSUN DORMA. I tillegg til utstilling, fagforestillinger og operaforestillinger ble
det arrangert en egen familiedag. Den
ble åpnet av distriktssjef Anne-Margrete Bollman og omfattet bl.a. aktiviteter som brannslokking, søk med hund
og taubane. Redningsselskapets Eliasbåt, brannbiler, ambulanser og politibiler var tilgjengelige for «prøvekjøring»
av mange ivrige barn.
KFB Hordaland deltok på festivalen
med egen stand etter invitasjon fra
Hordaland sivilforsvarsdistrikt. Arrangementet fant sted i Espeland leir.
Studietur til New York
Oliver Travel skal arrangere en studietur
til New York i tiden 4.–9. mars neste år.
Hensikten med turen er blant annet å få
innblikk i hvordan FNs kvinnekommisjon
(CSW) arbeider. Gretha Thuen, som er
ansvarlig for opplegget, opplyser til
Trygge Samfunn at det endelige program ikke vil bli klart før nærmere
avreise. Imidlertid er det et faktum at
det blir et besøk i Den norsk FN-delegasjonen, der Norges rolle og FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1325 vil bli sentrale
temaer.
Påmeldingsfristen er satt til 15. desember. Nærmere opplysninger gis av:
gretha.thuen@olivertravel.no

Grethe Værnø
Grethe
Værnø

Kvinnenes for

Kvinnenes e
tori
forsvarshis
II
BIND
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Foto: Hanne Garder, KFB

NYTT fra KFB

120 personer deltok på konferansen.

«Sårbarhetskonferansen 2012»
«Norsk terrorberedskap: Tid for handling» var temaet Kvinners Frivillige
Beredskap (KFB) og Norges Forsvarsforening (NFF) hadde invitert til. Konferansen, som fant sted i «Den Gamle Logen» ved Akershus festning, tok utgangspunkt i 22.juli-kommisjonens rapport og rettet blikket fremover mot
de tiltak som nødvendigvis måtte gjennomføres. Både sivil og militær sektor,
departementer og politikere var bredt representert blant deltakerne. Tidligere programsekretær i NRK, Geir Helljesen, var møteleder.
Stortingsrepresentant Andrè Oktay Dahl (H), nestleder i Stortingets 22.
juli-komite, pekte i sitt foredrag på de punkter Gjørv-kommisjonen anså
som særlig alvorlige; flere politifaglige vurderinger, manglende kommunikasjon mellom nødetatene og uklare kommandoforhold. Han understreket at
samfunnssikkerhet og beredskap er et politisk lederansvar.
Den tidligere leder for Infrastrukturutvalget og konsernsjef i Veritas, Sven
Ullring, uttrykte både overraskelse og skuffelse over den manglende oppfølging av tidligere anbefalte tiltak. Han etterlyste også evnen og viljen til å
følge opp evalueringer etter avholdte øvelser. Ullring påpekte det ble for
mange ord for lite handling hos dem som satt med ansvaret.
«Forsvarets bistand til det sivile samfunn» var tittelen på tidligere forsvarssjef Sverre Diesens foredrag. Han gjennomgikk hovedpunktene i Bistandsinstruksen og understreket nødvendigheten av god og tett dialog
mellom Forsvaret og politietaten. Diesen stilte seg imidlertid noe tvilende
til hvorvidt resultatene av terroranslagene ville blitt annerledes om Forsvaret hadde kommet raskere på banen.
Avdelingssjef Jan Ivar Botnan ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
reflekterte rundt det sivilmilitære samarbeid og mente at det ble fokusert
for lite på det rent forskningsmessige. I følge Botnan burde dette få en langt
høyere prioritet i tiden som kommer.

En høyaktuell bok!

svarshistorie

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
Hun tvilte aldri på at hun skulle gjøre karriere
i Forsvaret, Miriam Weierud. Fra å være aktiv
speider var veien kort til fjellklatring og
fallskjermhopp. Nå går hun siste året på
Krigsskolen.
Foto: Aksel Estensen

av jan erik thoresen

– MAnglende
verneplikt er
knuten på tråden
– Typisk deg, sa vennene mine på
videregående da jeg fortalte at jeg
ville søke Befalsskolen. Verken de eller foreldrene mine var det minste
overrasket. Helt fra jeg var liten har
Forsvaret fascinert meg. Da jeg var
fjorten var jeg en uke på arbeidsleir
på Heistadmoen. Sammen med to
gutter på samme aldri fikk jeg møte
et spennende og utfordrende miljø,
noe som virket ytterligere stimulerende. Det var en stor dag for meg da
jeg ble tatt opp på Hærens Befalsskole. Kombinasjonen med studier og
fysisk trening passet meg perfekt.
Etter Befalsskolen ble det ett år i
Sambandsbataljonen. Pliktåret ble
avtjent som sersjant i Artilleribataljonen på Setermoen, forteller Miriam.

Går på operativ linje
Da plikttjenesten var omme, søkte
Miriam Weierud Krigsskolen på Lin-
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derud. Selvsagt måtte det bli operativ linje for den aktive jenta fra
Drammen.
– Nå har jeg ett år igjen, forteller
Miriam, og roser undervisningen.

mork fabrikker på Rjukan. Slitsomt
og krevende, men en lærer både seg
selv og andre å kjenne under slike
strabaser. Noen hevder at de fysiske
kravene bør lempes på når det gjel-

«Noen hevder at de fysiske kravene bør
lempes på, men det er jeg ikke enig i. For mye
særbehandling fører til stigmatisering.
Det trenger vi ikke»
– Selvsagt tilbringer vi mye tid på
skolebenken, men hard fysisk trening to ganger i uken gir en fin kombinasjon. Og så er det krevende
øvelser som fire ukers sammenhengende fjellkurs der det drives skyteøvelser og skigåing over Hardangervidda. Jeg har opplevd å gå i vind
med orkans styrke og fulgt i Tungtvannsabotørenes fotspor helt til Ve-

der kvinner, men det er jeg ikke enig
i. Det vil bare bidra til å danne et
slags «klasseskille». Og det er jo nettopp dette vi må unngå. For mye
særbehandling fører til stigmatisering og vil gi vann på mølla for dem
som fremdeles måtte mene at Forsvaret ikke er noe for kvinner, understreker Miriam.

Fokus på mangfold
Selv sier Miriam Weierud at hun har
valgt den «siste mannsbastion» som
arbeidsplass og at hun tidvis opplever å «måtte» bevise at hun fortjener
plassen.
– Kvinner synes så godt i Forsvaret, få som vi fremdeles er. Når det
snakkes om økt kvinneandel er det
noe en så absolutt må få en slutt på.
Den frivillige verneplikten må opphøre og erstattes med en obligatorisk verneplikt for kvinner. Slik det
er i dag går vi rundt med et slags
frivilligshetsstempel som gjør at vi i
visse sammenheng ikke blir tatt helt
alvorlig. Hvorfor skal det være full
likestilling på alle samfunnsarenaer
bortsett fra i Forsvaret? Det er vanskelig å få et fornuftig svar på dette
spørsmålet. Fullt fokus på mangfold
kan det først bli når det er obligatorisk verneplikt for begge kjønn. Slik
jeg ser det er vernepliktspørsmålet
den største knuten på tråden og et
hinder for at kvinner kan få den aksept og den respekt de fortjener. Se
på politietaten. De har i stor grad fått
frem budskapet om at forskjeller er
viktige for å skape en plattform for
både kvinner og menn, påpeker Miriam.

Mestring gir selvtillit
Miriam Weierud var den eneste
kvinne på sitt kull som fullførte kurset i fallskjermhopping på Befalsskolen. Det ikke mange vet er at hun
i virkeligheten har høydeskrekk.
– Ja, her bestemte jeg meg for at
jeg skulle utfordre meg selv. Da dagen for hoppingen kom hadde jeg
trent og drillet så mye og så lenge at
jeg overhodet ikke var nervøs eller
preget av negative tanker. Selve hoppet var en fantastisk opplevelse. At
jeg mestret dette, ga en god følelse
og tro på at jeg kan møte store utfordringer senere, sier Miriam.
Da hun gikk på klatrekurs i Hemsedal, valgte hun den vanskeligste
oppgaven for å teste sine grenser. I
følge henne selv ga det et skikkelig
adrenalinkick.
– At en blir utfordret er Styrketesten et godt eksempel på. Det er et
landeveisløp over 7 kilometer med
22 kilo pakning foruten våpen å

På vei over Hardangervidda.

bære på. Hardt når det står på, men
når en kommer i mål gir det en godfølelse ved å ha klart det, forteller
kadett Weierud.

Studietur i Europa
At jentene skal trives i Forsvaret, er
noe Miriam er svært opptatt av. Som
styremedlem i Nettverket for Kvinnelig Befal får hun god anledning til
å slå et slag for nettopp det.
– Jeg vil så absolutt anbefale unge
jenter å vurdere en fremtid innen
Forsvaret. Spenning, utfordringer og
godt samhold er nøkkelfaktorer. Mulighetene er så mange og opplevelsene så berikende. For ikke lenge
siden var mitt kull på en lengre studietur i Europa, nærmere bestemt

Nederland, Belgia og Frankrike der vi
besøkte kjente steder fra 2. verdenskrig. Å få taktikk- og strategiundervisning på slike steder, er utrolig
givende.
På spørsmål om fremtiden er kadett
Weierud krystallklar.
– I disse dager utlyses stillinger
som mitt kull kan søke på. For meg
er Hærens Samband det klare valg.
Bardufoss må bli stedet. Min samboer er stasjonert der. Vi har flyttet
og bodd ulike steder, men håper nå
å kunne bo på samme sted. Min ambisjon er en gang i fremtiden å bli
stabssjef. Og så vil jeg ta nødvendig
etterutdanning og arbeide for saker
jeg mener er viktige, sier kadett Miriam Weierud.
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Foto: Janna M. Aarvik / Redningsselskapet

NYTT fra medlemsorganisasjonene

Skuffet over Statsbudsjettet
I Redningsselskapet er en skuffet over Statsbudsjettet for 2013. President
Lars Hellandsjø sier seg lei for at regjeringen kun har bevilget 56 millioner
kroner, noe som i realiteten ikke er mer en kompensasjon for lønns- og
prisvekst.
70 prosent av alle utkallingene fra Hovedredningssentralene ved ulykker
på sjøen går til Redningsselskapets redningsskøyter. Hovedredningssentralene er på sin side klare på at de ønsker flere redningsskøyter enn de 42
Redningsselskapet disponerer i dag.
– Vi vil derfor så langt som mulig forsøke å skjerme redningskøytedriften
for kutt, men manglende inntektsøkning vil måtte føre til nedskjæringer i
administrasjon og ulykkesforebyggende tiltak, sier Hellandsjø. Han frykter
også at manglende inntektsøkning vil forhindre en planlagt økning av beredskapen.
Redningsselskapet driver i dag 25 fast bemannende redningskøyter og 17
frivillige drevne sjøredningskorps. For å dekke etterspørselen og huller i
beredskapen er det planlagt å opprette ytterligere seks sjøredningskorps,
men uten økte inntekter tør organisasjonen ikke starte for mange nye aktiviteter.
Redningsselskapet søkte opprinnelig om et statstilskudd på 75 millioner
kroner.

Kathrine Kleveland listetopp
Kathrine Kleveland, leder i Norges bygdekvinnelag, er av nominasjonskomiteen i Vestfold Sp foreslått som listetopp til Stortingsvalget 2013.
Hun har vært styreleder i Bygdekvinnelaget de fire siste årene og har bred
erfaring fra kristelige organisasjoner og organisasjoner med tilknytning til
næringsvirksomhet. Hun er utdannet som grafisk designer og bonde fra Hillestad ved Holmestrand. Kathrine Kleveland er en sterk talskvinne for norsk
matkultur og liv i bygdene og kjent for sitt arbeid i kampen for GMO-fri mat
og gratis skolemat for barn i Norge.
– Alt jeg har engasjert meg i de siste årene handler om å påvirke samfunnet i en
mer positiv retning. Ved å si ja til å arbeide for å bli folkevalgt, vil jeg bruke politikken som verktøy til å nå de samme målene, sier Kleveland i en kommentar.
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Negotia lager elektronisk
julekalender
– For å korte ned ventetiden til jul har vi
en skikkelig godbit til våre medlemmer,
sier markedskonsulent Jan Olav Markussen til Negotia Magasin. Sammen
med styremedlem Are Shaw Waage i
Negotia Oslo har han designet kalenderen. Fra 1. november har medlemmene
kunnet melde seg på den elektroniske
julekalenderen via forbundets hjemmesider, www.negotia.no
De som har registrert seg vil motta
«dagens luke» fra 1. desember og fremover til selve julaften. Hver luke inneholder tre spørsmål med tre svaralternativer. De som svarer riktig blir med i
trekningen av dagens premie.
– Vi har flotte premier og det er all
grunn til å slutte opp om denne morsomme aktiviteten, sier Jan Olav Markussen.
Bedre innsats for personer med
demens?
Samme dag som den internasjonale
Alzheimerdagen ble arrangert, utnevnte
Regjeringen en ny helseminister. Generalsekretær Lisbet Rugtvedt i Nasjonalforeningen for folkehelsen håper at
skiftet av statsråder skal føre til bedre
innsats for personer med demens.
Nasjonalforeningen, som er interesseorganisasjon for personer med
demens og deres pårørende, har tre
utfordringer til den nye helseministeren. Det er å satse mer på forebygging,
bidra til økt bevissthet i samfunnet om
at personer som har demens skal møtes
med respekt og støtte – og starte arbeidet med lovebestemmelse som sikrer
personer med demens en individuell
rett til dagaktivitetstilbud.
– Det er en stor oppgave som ligger
foran den nye helseministeren. Det forventes at antallet personer med
demens vil dobles de kommende tiår,
sier generalsekretær Lisbet Rugtvedt.
Har vi råd til å dø?
Landsmøtet i Norges Kvinne- og Familieforbund utrykker bekymring for de
kostnader som påløper for de etterlatte
ved begravelser. I en pressemelding
peker forbundet på at formuegrensen
på 41.304 kroner for å få støtte fra Staten når ektefelle dør, må økes.

H.M. Dronning
Sonja er KFBs
ærespresident

Prinsesse Astrid
fru Ferner er KFBs
høye beskytter

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

hovedstyret

nasjonalforeningen
for folkehelsen (Nff)

Nestleder
Målfrid Kvarteig
birger.kvarteig@roros.net

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

sekretariatet

Leder
Anne-Lise Johnsen
styreleder@kfb.no

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

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

Solvår Skogen Sæterbø (NBK)
nesset2@online.no
Kari Ristesund (Nff)
kari.r@bta.net
Elin Helen Andersen (NLF)
elin.andersen@online.no
Synnøve Lohne-Knudsen (NEGOTIA)
slk@negotia.no
May Britt Manin (RS)
maybritt.manin@maricom.no

Kontormedarbeider
Kristin Lundin Lauritzen
kristin.lula@kfb.no

Anita M. Ellingsen (NvKB)
aniellingsen@mil.no
Inger Løwen (Pefo)
inger.løwen@pefo.no
redaktør
Jan Erik Thoresen
redaksjon@kfb.no

fylkesLedere
Aust-Agder
Margit Eikenes
928 32 922
margit@tamail.no

Hordaland
Bjarnhild Hodneland
928 93 155
bhodneland@gmail.com

Oslo og Akershus	
Åse Marie Pettersen
934 62 919
lakelangfjell@tele2.no

Sør-Trøndelag
Liv Aasen Mjelde
905 38 051
liv.mjelde@smartcall.no

Vest-Agder
Borghild Allende
994 78 353
borgall@online.no

Buskerud
Kari Harm
917 28 547
kaharm@online.no

Møre og Romsdal	
Anne-Lise Johnsen
412 48 664
kirkeverge@
eideprestegjeld.no

Rogaland	
Olaug Tveit Pedersen
913 82 124
olaug.t.pedersen@lyse.net

Telemark	
Åsne Fjeld
971 18 822
aasnefj@online.no

Vestfold	
Solfrid Bergan
975 34 676
godt.salg@start.no

Sogn og Fjordane	
Reidun Skår
975 12 435
knut.skar@enivest.net

Troms	
Emmy Iversen
977 62 598
emmyiversen@yahoo.no

Østfold
Inger Rognehaug
908 56 626
rognehau@online.no

Hedmark
Aud Engum
992 76 217
ka-stem@online.no

Oppland
Wenche Rolstad
402 44 896
wrwenche@gmail.com
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HELt til slutt
Stor terrorøvelse i Oslo
Bevæpnet politi, HV-styrker og Garden medvirket med flere tusen
mannskaper.
Oslo sentrum og Gardermoen var i tre dager preget av Norgeshistoriens kanskje
største terrorøvelse i hovedstaden. Bevæpnet politi, HV-styrker og H.M. Kongens
Garde øvde i øvelsen som har fått navnet «Tyr». Det ble lagt vekt på samarbeid mellom politidistrikter og Politidirektoratet foruten varsling og mobilisering.
I tillegg til store politistyrker og mannskaper fra Heimevernet øvde også H.M.
Kongens Garde på sitt nye tilleggsoppdrag – sikring av viktige bygninger.
Innsatsleder Erling Olstad i Oslo politidistrikt kunne opplyse at samhandling med
forsvaret var et viktig element i øvelse «Tyr».
– 22. juli anslagene viste klart at de kan oppstå situasjoner der en er nødt til å anmode Forsvaret om støtte. I så måte er denne øvelsen særdeles viktig, sier Olstad.
– Øvelsen er en sentral del av det arbeidet som startet i politiet etter 22. juli-kommisjonens rapport, fremhever politidirektør Reidar Humlegård.
Politihøgskolen har fått i oppdrag å evaluere øvelsen. Resultatene vil bli presentert i en rapport.
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