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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.

spenning
styreleder Anne-lise Johnsen

en kamp om erkjennelse

redAktør JAn erik thoresen

Det er så mange slags spenning i livet. 
Ny regjering på ny plattform er en av 
dem. Det skal bli interessant å se hvilke 
tanker og meninger som dukker opp 
fra nye politiske farger. Kan det være 
mulig at noe helt nytt dukker opp i 
Justis- og beredskapsdepartementet 
eller vil den nye  forsvarsministeren 
tenke helt nytt om de frivillige organi-
sasjonene som taler forsvarssak?

Vi kan altså ha så mange slags for-
ventninger og bekymringer. Det er 
faktisk ganske viktig å følge med på 
hva som skjer rundt oss og det er helt 
klart viktig for deg og meg hva det 
tenkes på nasjonalt plan i alle depar-
tementer og direktorater. Et blad som  
dette du leser i nå har en stor betyd-

ning  for å bidra til kunnskapsspred-
ning om det landet vi bor i på minst 
ett område. Beredskap. Vi har nå tatt 
for oss store tema og vanskelige sek-
torer over noen tid. Nå er vi ved kjer-
nevirksomheten for deg og meg.

En hver lenke blir ikke sterkere enn 
det svakeste leddet sies det og det er 
nok sant, men det er også sant at du 
er din egen lykkes smed. Det jeg vil 
fram til er at til sjuende og sist er du 
en av de viktigste faktorene i ditt liv 
og i livet til dine nære. Du kan utgjøre 
en forskjell og det gjør nok du om du 
leser dette bladet og skaffer deg lø-
pende informasjon om  ditt lokalsam-
funn, din region og din nasjon.

Også vi når det blir krevet…

Vi blir stadig minnet om hvor sårbart 
livet er. Så lite det skal til før det gode 
vendes til sorg og savn. Meningsløse 
drap og voldshandlinger, ulykker som 
rammer barn og unge på sjø og vei, 
flom og ras som utsletter alt det en 
familie har bygget opp. Uønskede hen-
delser inntreffer brått og uten forvar-
sel. De skadelidte sitter igjen med 
spørsmål de kanskje aldri får svar på. 
Hvorfor? Hvordan? Hva gikk galt?

Hverken enkeltmennesket eller 
samfunnet kan forebygge seg ut av alt. 
Men vi kan gjøre noe med det vi kan 
gjøre noe med. Først og fremst må vi 
erkjenne at en ulykke sjelden kommer 
alene. At det ikke er noen garanti for 
at ikke et nytt kraftig terrorangrep 
igjen kan ramme landet eller at et 
ukjent virus kan utløse en pandemi. 
Kjennemerket på et robust samfunn er 

at det er forberedt. At det ligger en 
realistisk erkjennelse i bunnen og at 
denne erkjennelsen materialiserer seg 
gjennom øvelser på situasjoner vi kan 
forvente å stå overfor. Beredskaps-
spørsmål må stå på dagsorden hver 
dag, hver time, hvert minutt.

For de fleste av oss er det ubehage-
lig å bli minnet om at det til syvende 
og sist er oss selv dette gjelder. Hvis 
det oppstår en brann, blir det brått 
veldig viktig. Men før det brant ble alle 
advarsler sett på som utidig mas. Det 
ser ut til at vi må stå overfor et fullbyr-
det faktum før vi lærer. I vår travle 
hverdag der de fleste har sin oppmerk-
somhet rettet mot Facebook, Twitter 
og alle slags digitale duppeditter sitter 
erkjennelsen langt inne.

Det er den største utfordring for 
fremtidens beredkap.
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Å utdanne fremtidens offiserer 
er noe av det mest menings-
fylte en kan tenke seg. Jeg går 

til oppgaven med stor ydmykhet, 
sier oberst Ingrid Gjerde, som nå er 
Krigsskolens nye sjef.

– Mine forgjengere har skapt et 
solid fundament å bygge videre på. 
Evnen til å fornye vil hele tiden være 
en utfordring, sier hun.

fremTidens ledere
– Krigsskolen er en god organisasjon 
å komme til. Mine forgjengere har 
skapt et solid fundament å bygge vi-
dere på. Jeg er glad for at jeg har fått 
muligheten til å føre Krigsskolen vi-
dere. Alle epoker har sine utfordrin-
ger. Det norske samfunn og verden for 
øvrig er i stadig endring så vel sikker-
hetspolitisk som teknologisk. Kravene 
til fremtidens offiserer speiles til en-
hver tid av hva som skjer rundt oss. 
Derfor må Krigsskolen omfattes av en 
innovativ kultur. De som utdannes 
her, utdannes med sikte på at de skal 
inneha lederstillinger i fremtiden, 
forteller Ingrid Gjerde.

Hun påpeker at skolen skal re-
kruttere, utdanne og utvikle offiserer 
som skal forvalte sitt samfunnsopp-
drag profesjonelt i alle henseende.

– Det verdigrunnlag skolen byg-
ger på er respekt for menneskever-
det. Dette skal komme til uttrykk 
både i holdninger og handlinger. 
Derfor er det grunnleggende at alle 

viser anerkjennelse og respekt for 
hverandre. Krigsskolen skal være en 
arena der både lærere og studenter 
spiller hverandre gode. Å være en 
god leder innebærer at en må kunne 
skap en arena der alle trives og po-
sitivt bidrar til å oppnå målsettin-
gen, sier oberst Gjerde.

aktuell: 
Oberst Ingrid Gjerde,  
sjef for Krigsskolen

– vi må ha en  
innovativ kultur

– Å utdanne fremtidens offiserer er noe av det mest meningsfylte en kan tenke 
seg. Jeg går til oppgaven med stor ydmykhet, sier oberst Ingrid Gjerde, som nå 
er Krigsskolens nye sjef. – Mine forgjengere har skapt et solid fundament å 
bygge videre på. Evnen til å fornye vil hele tiden være en utfordring, sier hun.
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Ingrid Gjerde i planleggingsmøte.
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– mangfold og ulik  
erfaringsBakgrunn
Her på Krigsskolen har vi hele spektret 
av fagmiljøer. Jeg er opptatt av at vi får 
et mangfold av offiserer, både kvinner 
og menn, som får en god ballast med 
seg når de er ferdig med utdanningen. 
Det brede fagmiljøet gjør at fremti-
dens offiserer får nærhet og innsikt i 
ulike profesjoner, noe som er svært 
nyttig med tanke på det samspill alle 
våpengrener i Forsvaret er en del av, 
understreker Ingrid Gjerde.

ansvar og moT
Forsvaret er gitt tillit til å forvalte sam-
funnets ytterste maktmidler. Det kre-
ver ansvarlighet når oppdragene skal 
løses.

– Ja, ansvarlighet er et nøkkelord. 
Utdanningen ved Krigsskolen skal sti-
mulere den enkeltes evne og vilje til å 
ta ansvar for de oppdrag en til enhver 
tid skal løse. Ansvarlighet kommer til 
syne gjennom veloverveide handlinger, 
ord og valg, så vel i skolehverdagen som 
i operasjoner. Krigsskolen skal bidra til 
å skape glede over å ha ansvar. Så kom-
mer en ikke utenom det faktum at det 
kreves mot i gitte situasjoner. Skolen 
skal være en arena for å oppøve mot til 
å utfordre egne grenser, etablerte opp-
fatninger og vante forestillinger, men 
også reflektere over hvordan vi skal 
forberede oss fysisk og mentalt på de 
mest risikofylte oppdrag. Å utfordre 
etablerte sannheter krever mot, evne og 
vilje. Ikke minst kreves det mot til å stå 
for egne valg, sier Gjerde.

uTdanning pÅ høyT nivÅ
Krigsskolen er Hærens kompetanse-
senter innen lederutvikling og fysisk 
fostring.

– Dette setter selvsagt store krav til 
solid profesjonskompetanse hos dem 
som underviser. Her er Krigsskolen 
meget godt forspent. Mine medarbei-
dere har ikke bare god profesjonskom-
petanse og akademisk tyngde, men 
også entusiasme for oppgavene. Når 
pensum i tillegg baserer seg på aner-
kjent forskning er det ingen overdri-
velse å si at den skolering kadettene 
ved Krigsskolen får, gjør dem særdeles 
godt skikket til å bekle fremtredende 
lederstillinger i Forsvaret, sier oberst 
Ingrid Gjerde.

PosiTive Til TilsynseTaTene

for første gang er det utført en felles brukerundersøkelse om 
tilsynsetatenes arbeid. i alt åtte av ti virksomheter melder tilbake 
at de er fornøyde.

Brukerundersøkelsen, som ble gjennomført første kvartal i år, omfatter 
seks av tilsynsetatene i Norge. Disse er Arbeidstilsynet, Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og Beredskap. Miljødirektoratet, Næringslivets sik-
kerhetsorganisasjon, Petroleumstilsynet og Statens strålevern.

Undersøkelsen viser at ni av ti sier de fikk god informasjon i forbin-
delse med tilsynene. I tillegg svarer mange at besøket fra tilsynsetatene 
gir erfarings- og kunnskapsutveksling og derigjennom bidrar til å bedre 
HMS-arbeidet i virksomheten. Seks av ti mener at felles tilsyn var tids-
besparende. I alt svarte 367 av 1017 respondenter. Det er Arbeidstilsynet 
som har ansvaret for å koordinre samarbeidet mellom alle tilsynseta-
tene.

– Tilsynsmyndighetene arbeider for økt trygghet for arbeidstakerne, 
samfunnet og miljøet. Derfor er det positivt at undersøkelsen viser at 
virksomhetene selv mener at våre tilsyn bidrar til et bedre helse-, miljø- 
og sikkerhetsarbeid. Det er jo i selve virksomheten en vet hvor skoen 
trykker, og det er her en best kan sette inn forebyggende tiltak, sier Ar-
beidstilsynets direktør, Ingrid Finboe Svendsen, i en kommentar.

frivilligheTen sTyrker beredskaPen

et trygt og robust samfunn krever stort engasjement av de 
frivillige organisasjoner. dsB har inngått samarbeidsavtaler med 
norges røde kors og redningsselskapet.

Avtalene legger opp til at samarbeidet styrkes både sentralt og lokalt og 
at en ser for seg jevnlige møter på ledernivå. I DSB legges det vekt på at 
avtalene skal komme samfunnet til gode gjennom et synlig samarbeid 
der alle tar ansvar for å ivareta et trygt og robust samfunn.

Årlig konferanse
– Vi ønsker oss en årlig konferanse der den profesjonelle delen av frivil-
ligheten og andre rednings- og beredskapsinstanser kan sette seg ved 
samme bord for å dele erfaringer og finne løsninger som gjør det lettere 
å samhandle når uønskede hendeler inntreffer. Slik det er nå ligger an-
svaret så spredt at vi mister oversikt og dermed går glipp av viktig ka-
pasitet. Redningsselskapet er en profesjonell organisasjon som i tillegg 
har mange frivillige. Det gir dem en særstilling i det beredskapsarbeidet 
vi legger opp til i fremtiden, sier direktør Jon A. Lea i DSB.

kan BisTÅ lokale Brannkorps
– At DSB nå kommer frem til konkrete, praktiske forslag til hvordan de 
kan bruke vår beredskapskapasitet er like viktig som konferanser. Vi har 
eksempelvis stor kapasitet til å bistå lokale brannkorps kysten rundt med 
slukking, siden de fleste av våre skøyter er dimensjonert og trent for 
nettopp slike oppdrag. I sommer bisto vi ved flere gress-, hytte- og hus-
branner langs kysten, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.
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ny insTruks for redningsTjenesTen

ØveT På kjemPeskred i barenTs rescue
hva skjer når et massivt fjellskred med påfølgende tsunami utløses i lyngen 
i Troms? dette var scenarioet for øvelse Barents rescue.

Barents Rescue-øvelsen er en felles 
beredskapsøvelse for landene i Ba-
rentsregionen. Norge, Sverige, Fin-
land og Russland deltar på øvelsen, 
som har vekslet på å bli ledet av nor-
ske og russiske myndigheter. Barents 
Rescue er blitt avholdt annethvert år 
siden 2001.

realisTisk scenario
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og 
Beredskap (DSB) hadde lagt opp til en 
krevende øvelse i Lyngen. Nordnes-

fjellet beveger seg med noen få centi-
meter i året og blir kontinuerlig over-
våket med avansert utstyr av bl.a. 
Åknes/Tafjord Beredskap og Nord-
norsk Fjellovervåking. Det kan få store 
konsekvenser for befolkningen i kom-
munen og nabokommunene om fjell-
massivet skulle rase ut. Scenarioet for 
øvelsen var at store steinmasser raste 
ut i fjorden og forårsaket en flodbølge.

Scenarioet var svært realistisk. Det 
var fantastisk å se hvordan samfun-
nets ressurser kan bistå i en slik si-

tuasjon i samarbeid med de andre 
landene, sier kommandørkaptein 
Tom Andersen ved øvingsavdelingen 
til Forsvarets operative hovedkvarter.

Han deltok på øvelsen fra opera-
sjonssenteret til Forsvaret på Reitan. 

mange øvingspunkTer
Under øvelsen ble det trent på at 
store deler av innbyggerne i området 
ble evakuert. Det ble også øvet på 
tunnelbrann, steinras ved tunnelåp-
ning, leirras, teltbrann i ungdomsleir, 
kanovelt og savnede ungdommer i 
fjellet.

– En så stor øvelse som Barents 
Rescue sørger for at en får øvet hele 
kjeden, fra innsatspersonell og blåly-
setatene til alle forvaltningsnivåene 
lokalt, regionalt og sentralt. I tillegg 
øves bistand fra våre naboland, opp-
summerer DSB-direktør Jon A. Lea

vikTig for forsvareT
Fra Forsvarets side deltok Bell 412 
helikoptre, Sea King-helikoptre, Orion 
maritimt patruljefly, mannskap fra 
HV16, Sanitetsbataljonen i Brigade 
Nord, bidrag fra Kystvakten og Forsva-
rets operative hovedkvarter. Samlet 
sett var om lag tusen personer fra 
Russland, Finland, Sverige og Norge 
involvert i øvelsen

– Det er viktig at Forsvaret deltar 
på øvelser der en skal støtte det sivile 
samfunn, sier kommandørkaptein 
Tom Andersen.

Justis- og beredskapsdepartementet 
opplyser at Hovedredningssentrale-
nes to operasjonssentraler i Bodø og 
på Sola slås sammen til en organisa-
torisk enhet, ledet av en redningsdi-
rektør. Hensikten er å sette Hoved-
redningssentralene bedre i stand til 
å ivareta samordningsoppgaver, slik 
at samordningen mellom offentlige, 

private og frivillige organisasjoner 
styrkes. Dagens instruks for red-
ningstjenesten er senest revidert i 
1980. Med den nye instruksen re-
flekteres dagens praksis på en bedre 
måte samtidig som styringsstruktu-
ren forbedres.

Sentralene i Bodø og på Sola har 
til nå vært to forskjellige organisa-

sjoner med delt geografisk ansvars-
område. Ved å slå dem sammen til 
en organisatorisk enhet tydliggjøres 
ansvar, oppgaver og roller i red-
ningstjenesten. Samtidig erstattes 
de to kollektive redningsledelsene 
ved Hovedredningssentralen med et 
nasjonalt redningsråd.

Fo
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Under øvelsen ble det også trent på tunnelbrann.
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I regi av Kvinners Frivillige Bered-
skap og Norges Forsvarsforening var 
det et svært aktuelt tema som dan-
net rammen for årets konferanse. 
Spørsmålet «Radikalisering og ek-
stremisme – hvor står Norge?» ble 
belyst fra ulike sider med stort en-
gasjement fra salen. Den tidligere 
programleder i NRK, Geir Helljesen, 
ledet konferansen.

eT kildeBaserT  
siTuasjonsBilde
Innledningsvis tegnet forsker Petter 
Nesser ved Forsvarets forskningsinsti-
tutt (FFI) et kildebasert situasjons-
bilde for Europa. Han tok utgangs-
punkt i konfliktene i Midt-Østen, som 
han mente kunne medføre økt terror 
mot vestlige land. Uforutsigbare sce-
narioer ville også kunne bli en trussel 
for norske interesser både hjemme og 
ute. I følge Nesser er det Jihadister og 
Al-Qaida som utgjør den største trus-
selen. Disse sprer sin propaganda over 
sosiale medier som Facebook og Twit-
ter og kommer på den måten i kontakt 
med likesinnede. Petter Nesser mente 
også at den høyreekstreme organisa-

sjonen Storm Front hadde et stort 
voldspotensiale. Undersøkelser viser 
en økende aktivitet blant høyreek-
streme grupper som helhet. Det er 
registrert terrorkampanjer mot ulike 
folkegrupper. Ytterliggående enkelt-
terrorister opererer på begge sider. 
Nesser opplyste at «ensom-ulv-an-
grep» utgjør to prosent av angrepene, 
men at disse er svært vanskelig å av-
dekke. Han pekte på at Muhammed-
karikaturene hadde bidratt til å øke 
terrorfokuset mot Skandinavia. I følge 
Nesser er det 500–600 europeere som 
nå kjemper i Syria, i det alt vesentlige 
Jihadister. Av disse er 130 fra skandi-
naviske land, hvorav mellom 20 og 40 
er fra Norge.

arBeidsledigheT og 
dÅrlige konjunkTurer
Ass. direktør Tom Rykken ved For-
svarets etterretningstjeneste (E-
tjenesten) ga en oversikt over E-
tjenestens oppgaver med å følge 
terrortruslen mot norske interesser 
i utlandet. Han satte søkelyset på 
den økende arbeidsledigheten og de 
nedadgående konjunkturer i flere 

europeiske land og den ustabilitet 
dette medfører, sosialt sett. Rykken 
orienterte bl.a. om erfaringene etter 
angrepet mot Statoils oljeanlegg. 
Han uttrykte bekymring for hvordan 
det digitale rom ble benyttet som 
rekrutteringsarena for ytterliggå-
ende grupper.

økT reisevirksomheT en 
hoveduTfordring
Sjefen for PST, Benedicte Bjørnland, ga 
en oversikt over terrortruslen i Norge. 
Hun uttrykte stor uro over utviklingen 
i Sør-Europa og den økende sosiale uro. 
Samtidig beklaget hun tendensen til at 
det dannes gettoer i enkelte bydeler i 
Oslo. I følge Bjørnland er det ekstreme 
islamistiske miljøet den største trus-
selen. Hun påpekte at PST registrerer 
stor reisevirksomhet fra Norge og at 
reisene til Syria synes å være koordi-
nert. Primært er det unge norske menn 
som reiser. Foruten at de møtes rent 
fysisk har de også omfattende kontakt 
på internett. Bjørnland uttrykte stor 
bekymring for de mange hatefulle yt-
ringer som tilkjennegis på nettet. Hun 
tok for seg den pågående pengeinn-
samling til Syria og mente at dette var 
et bidrag til å finansiere reiser for 
ungdommer som ville delta i borger-
krigen der. Hun opplyste at PST fulgte 
utviklingen nøye og mente at det var 
knyttet stor bekymring for den våpe-
nerfaring de hjemvendte ungdomme-
ne hadde fått med seg. I følge Bjørn-
land følger PST også de høyre ekstreme 
miljøene, men disse karakteriseres 
som få og små. Som gruppe betraktet 
utgjør disse ingen reell trussel, men 
den store usikkerheten ligger i eventu-
elle fremstøt fra soloterrorister.

foreBygging i eT  
helheTlig perspekTiv
– Tidlig intervensjon kan avverge al-
vorlige hendelser. Det finnes grunn-

rekorddeltakelse på «sårbarhetskonferansen 2013»
Temaet «radikalisering og ekstremisme – hvor står norge?» samlet 170 personer 
fra sivil og forsvarsrelatert sektor. – vi må forvente terrorangrep både hjemme 
og ute. dette er ett av de utsagn som kom frem på konferansen.

Det var folksomt i salen under konferansen. Over 170 deltok.



T R Y G G E  S A M F U N N  4 • 2 0 1 3  7 

lærer lederskaP På seilskuTe
Befalsskolen for sjøforsvaret har arrangert øvelse Topsail om bord 
på statsraad lehmkuhl.

Målet med å ha en militær øvelse på en seilskute er at elevene skal lære seg 
både grunnleggende sjømannskap og lederskap gjennom å bekle mange av 
de forskjellige lederollene om bord. På Statsraad Lehmkuhl må det meste av 
arbeidet gjøres på åpent dekk, uansett vær og vind.

uTfordrende
– Befalsyrket handler om å lede andre. Dersom elevene kan håndtere opp-
gavene og være gode ledere i de utfordrende situasjoner dette skipet gir, så 
vil de kunne være gode ledere også på eksempelvis en fregatt, forteller den 
militære skipssjefen ombord, major Gaute Gunnarskog.

Han påpeker at en må kunne gi av seg selv for å kunne utvikle seg til å bli en 
god leder. Det er derfor litt opp til den enkelte elev hva de lærer på en slik øvelse.

– De aller fleste har tatt utfordringene på en god måte og hatt en god egen-
utvikling under øvelsen, sier Gunnarskog.

posiTivT konkurranseelemenT
Elevene startet seilasen i Helsingfors før de deltok i regattaen The Tall Ships 
Races i etappen fra Riga i Latvia til Szczecin i Polen. At regattaen inngikk i 
øvelsen ga seilasen en ekstra utfordring.

– Jeg tror konkurranseelementet har vært positivt for elevene. De har hatt 
tydelige mål og samarbeidet godt. En sterk innsats fra både elever, mannskap 
og medseilere gjorde at Statsraad Lehmkuhl for første gang på 20 år kunne gå 
helt til topps i regattaen, forteller major Gaute Gunnarskog.

krav om skytevåpen
Med virkning fra 1. oktober innførte justismyndighetene krav om at politiet 
skal ha skytevåpen tilgjengelig i sine patruljebiler. I mange av politiets patrul-
jebiler er en ordning med skytevåpen i bilene allerede på plass, men dette har 
tidligere blitt bestemt lokalt. Den nye forskriftsendringen gjør det til et krav at 
skytevåpen lagres i patruljebilene i alle politidistrikter. Dermed unngår poli-
tiet å måtte returnere til politistasjonen eller lensmannskontoret ved ordre om 
bevæpning. Politiet settes med dette i stand til å kunne handle raskere i situa-
sjoner som krever bruk av skytevåpen.

Den nye ordningen omfatter også Utrykningspolitiets patruljebiler. Det inne-
bærer at en politimann eller politikvinne som blir oppringt hjemme er klar for 
utrykning og slipper å dra innom politistasjonen for å bevæpne seg. Ordningen 
åpner i tillegg for forhåndslagring av våpen i andre motoriserte transportmidler.
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leggende strategier for å forebygge at 
terrorhandlinger finner sted, sa pro-
fessor i politivitenskap ved Politihøg-
skolen, Tore Bjørgo, i sitt foredrag. Han 
påpekte bl.a. at bekjempelse og fore-
bygging er to sider av samme sak. 
Voldelig ekstremisme er kriminalitet 
og det dreier seg om de samme fore-
byggingsmodellene. Bjørgo, som har 
skrevet flere bøker om emnet, opp-
lyste at han og hans kolleger har fokus 
på ni ulike forebyggingsmekanismer. 
Han tok for seg den sosiale forebyg-
gingsmodellen der en søkte å påvirke 
de faktorer som gjør mennesker til 
kriminelle. Videre mente han det var 
viktig å vanskeliggjøre gjennomførin-
gen av kriminelle handlinger, øke risi-
koen for å bli oppdaget, redusere ge-
vinsten og de provokasjoner som kan 
utløse kriminell handling. Avskrekking 
og avverging, frykt for reaksjoner og 
konsekvenser medfører overvåking og 
inngripen i ekstreme miljøer og en-
keltpersoner er forhold Bjørgo mente 
var effektive virkemidler. 

sTorsamfunneT mÅ  
engasjere seg
Tina Shagufta Kornmo er styreleder 
i LIM-nettverket (Nettverket for li-
kestilling, integrering og mangfold). 
I sitt foredrag om familiens rolle for 
å hindre fremvekst og rekruttering 
til radikale miljøer, pekte hun på at 
norske muslimer har vært under 
press helt siden 11. september 2001 
etter terrorangrepene i New York og 
Washington. Resultatet er blitt en 
forsterket religiøs identitet. Hun 
mente at storsamfunnet må enga-
sjere seg gjennom å vise toleranse, 
tålmodighet og vilje til å hjelpe inn-
vandrere til å integrere seg og bygge 
bro over kulturelle ulikheter. Korn-
mo pekte på at det er familier som 
lever isolert fra det det norske sam-
funnet står for og oppdrar sine barn 
svært strengt. Når barna omgås an-
dre barn med etnisk norsk oppdra-
gelse kan de lett miste sin identitet. 
De føler seg sviktet. Blir sårbare og 
kan bli tiltrukket av miljøer som 
ønsker samfunnssystemer der nor-
ske grunnverdier er fraværende. 
Foreldre, lærere, Barnevernet, SLT-
systemene i skolene og lokale poli-
timyndigheter må samarbeide.
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nedgang i ungdomskriminaliTeT
i løpet av den sist ti års perioden har den falt med 25 prosent. målrettet forebyg-
ging har gitt resultater.

den sTØrsTe Øvelsen siden 2004
øvelse hovedstad øvde heimvernets håndhevelsesbistand til politiet. nærmere 
2.000 soldater var involvert.

En ny handlingsplan for å forebygge 
kriminalitet er spesielt rettet mot 
barn og unge. I Justis- og beredskaps-
departementet får Trygge Samfunn 
opplyst at en blant annet vil styrke 
politirådene i kommunene, øke kunn-
skapen om forebygging og gi unge 
lovbrytere bedre oppfølging.

Tidlig inTervensjon
I følge handlingsplanen skal bekym-
ringssamtaler, politiets første sam-
tale med ungdom som har eller kan 
ha begått lovbrudd, styrkes. Det skal 
etableres et pilotprosjekt i Oslo der 
den samme tilnærmingen tas i bruk 
for å følge opp de unge kriminali-
tetsofrene og oppfølging er avgjø-
rende for å forhindre at ungdom-
mene gjentatte ganger blir ofre for 

kriminalitet eller begynner å begå 
kriminelle handlinger selv, påpekes 
det i departementet. Pilotprosjektet 
innebærer at alle politistasjoner i 
hovedstaden innfører oppfølgings-
modellen «Trygghetsprogrammet».

samarBeid og sTraff
I planen fremkommer det at arbeidet 
med kriminalitetsanalyser i politiet 
skal forsterkes både nasjonalt og lo-
kalt. Det skal årlig gjennomføres en 
nasjonal analyse av barne- og ung-
domskriminaliteten i Norge. Samar-
beidet mellom politi og kommune i 
politirådet skal videreutvikles og 
styrkes. Det blir fulgt opp av en forsk  
ningsbasert evaluering. I henhold til 
planen skal en egen tilskuddsordning 
stimulere til kriminalitetsforebyg-

gende tiltak i regi av frivillige organi-
sasjoner og private aktører.

Målet er at barn ikke skal sitte i 
fengsel. Så langt det er mulig skal 
andre reaksjonsformer benyttes. I 
departementet arbeides det nå med 
ikrafttredelse av ungdomsstraff som 
et alternativ, tilpasset reaksjon over-
for mindreårige som begår alvorlig 
kriminalitet.

Handlingsplanen inneholder 3 til-
tak og er utarbeidet av Justis- og be-
redskapsdepartementet i samarbeid 
med seks andre departementer. Det er 
også tiltak på rusfeltet, innsats mot 
mobbing, tiltak for å sikre gjennom-
føring av videregående skole og opp-
følging av unge i overgangen mellom 
utdanning og arbeid.

Ikke siden «Øvelse Oslo» i 2004 er det 
gjennomført en så stor øvelse i ho-
vedstaden. Totalt 1.500 soldater fra 
Heimevernets Innsatsstyrke og om-
rådestyrkene på Østlandet satte sitt 
preg på de ytre sentrumsområdene. 
I tillegg deltok omtrent 300 øvrige 
soldater fra bl.a. Telemark Bataljonen, 
Garden og Hærens Våpenskole.

– Vi fokuserte på å beskytte olje-
terminalen på Sjursøya, Telenors le-
delsesbygg på Fornebulandet og mi-
litær infrastruktur på Kolsås, Kjeller 

og Lutvann forteller distriktssjef 
HV02, oberst Stein Erik Langlo.

Intensjonen med øvelsen var å øve 
Forsvarets evne til å yte håndhevelses-
bistand til politiet og å sikre militære 
og sivile objekter i Oslo og Akershus.

– Det er viktig at Heimevernet 
trener på oppdragsløsning i et reelt 
miljø med komplekse utfordringer. Vi 
må øve på samarbeid på tvers av 
militære avdelinger og sivile institu-

sjoner. En av Heimevernets viktigste 
oppgaver er jo blant annet å støtte 
det sivile samfunn under akutte si-
tuasjoner samt å gi bistand til poli-
tiet. Selv om dette ikke var en samø-
velse som sådan, øvde vi tett opp mot 
politiet, brann- og redningsetaten, 
helsevesenet, fylkeskommunene og 
kommunene. Politiets operasjonssen-
traler ble løpende oppdatert, opplyser 
oberst Langlo.

fakTa om heimeverneT

• 45 000 soldater
• 15 innsatsstyrker
• 11 distrikter
• 242 områder over hele landet
• Består både av sjø- og landstyrker
• Fast tilsatte ca. 450
• Opprettet 6. desember 1946
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Kjersti C. Klæboe er utdannet Cand.polit. 
med hovedfag i statsvitenskap fra 
Universitetet i Oslo. Fra 2001 til 2011 
tjenestegjorde hun som avdelingsdirektør  
i Forsvarsdepartementets avdeling for 
sikkerhetspolitikk før hun i fjor ble tilsatt  
som ekspedisjonssjef ved avdeling for 
personell og fellestjenester. 
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Framtidens Forsvar

gjesteskribenten: Kjersti C. Klæboe

Forsvarssektoren er først og fremst en beredskapsorganisa-
sjon, men den er også en verdiorganisasjon. Den står som 
garantist for at våre politiske ledere har det handlingsrom-
met de trenger for å verne om våre viktigste verdier: 
grunnleggende menneskerettigheter, suverenitet, ytrings-
frihet, demokrati og fred. Vi tar ofte disse verdiene for gitt, 
men de kommer ikke av seg selv. 

For å sikre at Forsvaret også i framtiden har den nød-
vendige operative evnen, må vi investere i menneskene 
som arbeider hos oss og øke satsningen på deres kompe-
tanse. Forsvaret må ha moderne materiell for å gjennom-
føre operasjoner hjemme og ute, men like viktig er det at 
vi investerer i de egenskapene som er mer verdifulle enn 
våpen og stridsteknikk – gode holdninger, riktige ferdig-
heter, og evnen til å bruke hodet. 

For å kunne rekruttere de riktige menneskene og utvikle 
relevant kompetanse må forsvarssektoren til enhver tid 
tilpasse seg endringer i oppdrag og teknologi, befolknings-
sammensetning og arbeidsmarked. Vi må, som alle andre 
offentlige og private organisasjoner, se kritisk på oss selv 
og identifisere tiltak som sikrer at vi til enhver tid kan løse 
våre oppdrag på best mulig måte. 

Ledestjernen for denne satsningen er Stortingsmelding 
14, med tittelen «Kompetanse for en ny tid». Den ble be-
handlet i Stortinget 14. juni 2013 og fikk tverrpolitisk opp-
slutning. Meldingen identifiserer utfordringer og den angir 
retningen for hvordan vi som sektor skal innrette oss for å 
gjennomføre en svært omfattende kompetansereform. 
Inngangsverdiene er større fleksibilitet i bruken av perso-
nell, bredde i mangfold og større samhandling med sam-
funnet for øvrig. Gjennom denne reformen skal vi sikre 
Forsvarets framtidige behov for kompetanse, samtidig som 
Forsvaret forblir en interessant og attraktiv arbeidsplass. 
Målet er å utvikle oss som sektor hvor strategisk kompe-
tansestyring står mer sentralt enn før, og hvor kompetanse 
blir en integrert del av ledelse og styring.

En sentral del av reformen er pågående utredning av 
dagens personell- og befalsordning, som også innbefatter 
en gjennomgang av utdanningssystemet. Dagens ordning 
består av et komplekst og fragmentert rammeverk med 
tilhørende variasjoner i praksis. En av utfordringene for 
vår sektor, som for mange andre virksomheter, er å skaffe 
den optimale balansen mellom bredde- og dybdekompe-
tanse. Med dagens krav til høyteknologisk fagekspertise i 
vårt nettverksbaserte forsvar trenger vi stadig flere med 
spesialkompetanse. Her må vi blant annet tenke på alter-
native karriereveier. Noe av denne spesialkompetansen 

angår kjernen av den militære profesjon, mens andre typer 
kompetanse kan rekrutteres fra det sivile marked.

Og her kommer jeg til et av kjerneområdene i kompe-
tanseformen: For å dekke framtidens kompetansebehov 
må vi tiltrekke oss medarbeidere fra et bredere segment i 
samfunnet enn i dag. Økt mangfold og flere kvinner er helt 
nødvendig for at Forsvaret skal kunne løse framtidens 
oppgaver, der kvaliteter som analytiske evner, samarbeids-
egenskaper og helhetstenkning vil bli avgjørende. Økt 
kvinneandel i Forsvaret vil gi oss enda bedre operative 
evne. For å løse de mange komplekse oppdrag, som ofte 
krever stor grad av spesialkompetanse, er det viktig at 
Forsvaret kan trekke på det spenn av kompetanse og de 
egenskaper som finnes i hele samfunnet, både blant kvin-
ner og menn.

Stortingets beslutning før sommeren om å innføre 
kjønnsnøytral verneplikt har dette som en av sine begrun-
nelser. Forsvarsdepartementet tar sikte på at lovendringen 
kan iverksettes 1. januar 2015. Innen den tid har vi et 
større arbeid foran oss med å utvikle planer for gjennom-
føring av førstegangstjenesten som er realistiske, hensikts-
messige og i tråd med Forsvarets behov. Verneplikten og 
førstegangstjenesten en viktig rekrutteringskilde og selek-
sjonsmekanisme for å få de best skikkede inn i tjeneste. 

Det er et faktum at forsvarssektoren i dag er en annen 
organisasjon enn tidligere, med nye krav til kompetanse 
og ledelse. Vi har forlatt det gamle mobiliseringskonseptet, 
og er nå inne i siste del av en større omstilling mot et mo-
derne innsatsforsvar som kan stille på kort varsel til tje-
neste i inn og utland. Jeg er opptatt av at vi skal tenke nytt, 
etablere en positiv endringskultur, og søke nye veier for å 
bli en konkurransedyktig og profesjonell arbeidsplass også 
i framtiden. Det skal være en arbeidsplass som ivaretar den 
enkelte og samtidig sørger for at vi fortsetter å levere høy 
kvalitet. Gjennom kompetansereformen vil vi forandre 
måten forsvarssektoren rekrutterer, utvikler og anvender 
kompetanse.

Vi stiller store krav til oss selv, og jeg får jevnlige tilba-
kemeldinger på at andre også har forventinger til oss. Den 
kompetanse forsvarssektoren vil ha behov for framover er 
konkurranseutsatt, og vi må forvente mer kamp om de 
beste hodene. Dette gjør at vi må ta grep nå for å sørge for 
at vi har rett kompetanse på plass i en organisasjon i end-
ring. Jeg mener dette er en helt nødvendig omstilling, 
dersom vi skal sikre at vår organisasjon også i framtiden 
skal være en garantist for de verdiene som vårt samfunn 
er tuftet på og som vi alle setter så høyt. 



 

BeRedSkap
hvoR StåR vi?
Neste år er det 200 år siden Norge fikk sin egen Grunnlov. Det er tid for 
både å stoppe opp og å se fremover. Beredskap og samfunnssikkerhet, for-
ankret i totalforsvarskonseptet, skal fortsatt trygge landet vårt i årene som 
kommer. Hvordan står det egentlig til på de ulike arenaer?
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tema: fremtidens beredskap
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i det Nasjonale sikkerhetsbildet, 
som utarbeides av DSB, vurderes 
den samlede risikoen for natur-

utløste hendelser allerede i dag som 
relativt høy i Norge. Økt press på 
byer og tettsteder og større avhen-
gighet av sårbar infrastruktur vil, 
sammen med klimaendringene, føre 
til at sårbarheten for hele samfunnet 
blir merkbart større.

– Den gjensidige avhengigheten 
mellom viktige samfunnsfunksjoner 
innebærer at bortfall av viktige tjenes-
ter på ett område kan få store konse-
kvenser for flere andre. Det er derfor 
viktigere enn noen gang å se klimatil-
pasning og samfunnssikkerhet i sam-
menheng, påpeker Jon A. Lea.

Han viser til både EUs klimatilpas-
ningstrategi og FNs klimapanel som 
begge gir klare signaler om en frem-
tid der risikoen for ekstremvær blir 
overhengende.

smÅ elver Blir sTore
– Allerede i dag har de fleste byer og 
tettsteder i Norge store utfordringer 

med oversvømmelser og kloakkutslipp 
i kjellere ved ekstreme nedbørshen-
delser. De senere årene har vi også sett 
mange eksempler på ekstremnedbør 
som har gjort små elver om til frå-
dende vassdrag som på kort tid vasker 
ut grunnen under hus, tar med seg 
veier og broer og ødelegger annen type 
viktig infrastruktur. I følge NVE var de 
to seneste år rekordår for flom. Det 
dreier seg ikke bare om flomskader for 
flere hundre millioner kroner, men 
også at en rekke familier har mistet 
hus og hjem sier DSB-direktøren.

dÅrlig samfunnsøkonomi
Lea understreker at det vil være dår-
lig samfunnsøkonomi å satse ensidig 
på å erstatte naturskader.

– Det vil være langt dyrere enn å 
satse på forebyggende tiltak. En kost-
nytte analyse gjennomført av ameri-
kanske Federal Emergency Manage-
ment Agency (FEMA) viser at 1 dollar 
investert i forebygging kan gi 4 dollar 
spart i erstatninger. Det er billigere å 
bygge en vei en gang enn to ganger. 
Det er bedre å bo trygt enn å stole på 
forsikringsselskapet, sier direktør Lea.

økT forTeTTing en  
uTfordring
Ulike trekk ved samfunnsutviklingen 
vil også få betydning for hvor ekspo-
nerte landets befolkning blir. Økt 
fortetting i byer og tettsteder bidrar 
til flere overvannsflommer ved ek-
stremnedbør fordi flere tette flater 
øker avrenningen og vann havner på 
ville veier. Også utbygginger i flom- 
og skredutsatte områder kan ha be-
tydning for hvor utsatt samfunnet 
blir i fremtiden med et endret klima.

– All utbygging styres av lover og 
forskrifter. Men det faktum at en ut-
bygging er lovlig, betyr ikke at den er 
klok. Må vi bygge på flomutsatte slet-
ter, nede ved vannkanten og på for-
blåste knauser? Byer må også tåle 
ekstremvær. Det betyr at urbane 
områder må utvikles slik at de er 
bærekraftige, påpeker Jon A. Lea.

BekymreT for  
konsekvensene
En undersøkelse gjennomført av Kli-
matilpasningssekretariatet i DSB vi-
ser at 8 av 10 norske kommuner er 
bekymret for konsekvensene av kli-
maendringer. Få kommuner har tatt 
inn hensyn til klimaendringer i sin 
planlegging.

– Å få kommunene til å prioritere 
dette arbeidet er nødvendig, men da 
må de også gis virkemidler som gjør 
dem i stand til det. Klimatilpasning i 
norske kommuner kommer til å koste. 
Spørsmålet er om de klarer dette 
innenfor de ressursene de i dag har til 
rådighet. Klimaendringene vil være 
med å prege vårt århundre, uavhengig 
om det kommer i stand forpliktende 
avtaler om utslippsreduksjoner. Uan-
sett vil utslippskutt ikke merkes før 
etter flere tiår. Derfor må det iverkset-
tes tilpasningstiltak, både nasjonalt og 
internasjonalt, som styrker den lokale 
robustheten der risikoen er størst. 
Som alle andre land må også Norge 
forberede seg på å møte disse utfor-
dringene. Det må være et mål at vi 
gjør alt for å minimere mulige konse-
kvenser for folks liv og helse og at 
skadene på materielle verdier blir 
minst mulig, sier direktør Jon A. Lea.

– vi må øke inveSteRingene  
i FoReByggende tiltak
Både natur og samfunn vil bli påvirket av et endret klima med høyere tempe-
raturer, mer nedbør og ekstremvær. – Hvis vi ikke forbereder oss vil dette få 
store konsekvenser for samfunnets sårbarhet og dermed for liv, helse og mate-
rielle verdier, sier direktør Jon A. Lea i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og 
Beredskap (DSB).

Av JAn erik thoresen

Direktør Jon A. Lea
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– Risikoforståelse er avhengig av 
kompetanse
– Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) håndterer alvorlige hendelser og har 
et helhetlig ansvar for å opplyse nordmenn om IKT-sikkerhet. De sikkerhets-
messige utfordringene vil ikke bare fortsette, men også øke i omfang. Vi opp-
lever at norske virksomheter har en lang vei å gå for å sikre sine verdier opti-
malt, sier direktør Kjetil Nilsen.

Ti år er gått siden Nasjonal sikker-
hetsmyndighet ble etablert som et 
eget direktorat. Sikkerhetstruslene 
mot samfunnskritisk infrastruktur 
har ikke avtatt, men økt både i antall 
og intensitet.

– Norske interesser møter daglig 
sikkerhetsmessige IKT-utfordringer. 
Det kan dreie seg om ulike former for 
IKT-kriminalitet, forsøk på spionasje, 
datainnbrudd og rene pøbelstreker 
fra hackere. En viktig oppgave for oss 
er å gi råd til virksomhetseierne slik 
at de kan ta hånd om sine verdier på 
en bedre måte. Norge er et attraktivt 
mål for data- og industrispionasje. Vi 
er verdens nest største gasseksportør 
og sjette største oljeeksportør og er 
et samfunn som er langt fremme 
teknologisk. Vår strategisk viktige 
posisjon i Nordområdene bidrar også 
til å gjøre Norge interessant. Statis-
tikken viser en dobling i antall hånd-
terte hendelser og forsøk på indus-
trispionasje. I vårt operasjonssenter, 

NorCERT, er det registrert en kraftig 
økning i antall håndterte hendelser. 
Det innebærer at det stadig oppda-
ges flere forsøk på dataangrep og 
datainnbrudd i kritisk infrastruktur. 
Konsekvensene av dårlig IKT-sikker-
het kan bli svært dramatiske og true 
vår velferd og demokratiske verdier. 
Det er nok å nevne planting av virus 
i kritiske forsvarssystemer og i pro-
sesskontrollsystemer, manipulering 
av børssensitiv informasjon og ty-
veri av forretningshemmeligheter, 
sier direktør Kjetil Nilsen.

eierne mÅ Bli Bedre
Mye tyder på at det er manglende 
risikoforståelse, ikke bare i offentlige 
og private virksomheter, men også 
blant befolkningen generelt.

– Når en forvalter verdier, må en 
også være klar over at en har ansva-
ret for sikkerheten. Vår erfaring er at 
forståelsen varierer sterkt. Gjennom 
vår rådgivningsvirksomhet setter vi 
søkelyset på økt kompetanse hos 
dem som har  primæransvaret. Virk-
somheten må kjenne sin verdi og 
fokusere på sårbarheten. Og så er det 
slik at om virksomheten oppjusterer 
sin IKT-sikkerhet på et gitt tidspunkt, 
og er tilfreds med det, så går utvik-
lingen så fort at en ikke må tro at alt 
er vel. Utfordringen er å innse at 
gapet mellom sikkerhetsnivået og 
trusselbildet ikke kan lukkes en gang 
for alle. Sårbarheten øker raskt og 
må ha prioritert fokus hele tiden. Det 
er ganske betegnende at selskaper 
som har opplevd økonomiske konse-
kvenser av manglende IKT- sikkerhet 
er dem som innser betydningen av å 
minimalisere angrepene. Det dreier 

seg om å redusere sårbarheten uten 
at det går utover driften, påpeker 
direktør Nilsen.

grunnsikring
– Trusselbildet vokser og blir stadig 
mer komplisert. Det er ikke nok å 
tette noen hull. IKT-systemet må ha 
en grunnsikring, noe som ikke er 
bygget over natten. Så må det fort-
løpende bygges inn sikkerhetstiltak 
for å kunne møte den varierende 
trusselen. «Security by Design» inne-
bærer å bygge sikkerhet inn i løsnin-
ger. Ennå er det for lite undervisning 
rundt dette på høgskoler og univer-
siteter som utdanner ingeniører og 
arkitekter. Miljøkrav og krav til ek-
sempelvis brannsikring har vært der 
hele tiden, men stopper der. Gledelig 
nok kan vi registrere at Høgskolen 
på Gjøvik har tatt initiativ til en bred 
sikkerhetstilnærming. NSM, Politidi-
rektoratet, Kripos og Cyberforsvaret 
har valgt å støtte dette prosjektet. 
IKT-sikkerhet må få innpass hos stu-
dentene parallelt med andre kunn-
skaper. Se på bilindustrien som 
bygger sikkerhetsbelte inn i bilene 
sammen med Airbag. Vi ønsker at 
IKT går i samme retning, sier NSM-
direktøren.

Han påpeker at NSM løpende 
kommer med krav og anbefalinger. 
Det er opp til den enkelte virksomhet 
å implementere anbefalingene. – Vi 
trenger påbud med forankring i lov-
verket, påpeker Kjetil Nilsen.

fremTidig Teknologi
– Teknologien gir oss flere mulighe-
ter, nær sagt dag for dag og trussel-
bildet følger i kjølvannet. Snart vil vi 

Av JAn erik thoresen

Direktør Kjetil Nilsen
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hovedTrekk 
i undersøkelsen

•	Flere	ledere	overvurderer	sikkerhets-
modenheten og kontroll i egen virk-
somhet

•	Flere	organisasjoner	melder	om	høye	
kostnader pr sikkerhetshendelse, 
mens ledelsen i organisasjonen opp-
gir kostnadene til å være lave

•	Virksomhetene	sliter	fortsatt	med	å	
definere hva deres mest verdifulle 
informasjon er

•	Virksomhetene	erkjenner	behov	for	
økte budsjetter og økt engasjement 
fra ledelsen som middel for å beseire 
hindringene mot bedre sikkerhet

•	Europa har hatt en økning i økono-
miske tap grunnet sikkerhetshendelser

TrusselBildeT er i sTadig endring
global state of information security survey med interessante funn.

The Global State of Information Security Survey er en årlig verdensomspen-
nende undersøkelse utført av PwC, C10 Magazine og CSO Magazine. Hensikten 
er å informere og stimulere til debatt om hvordan bedrifter står overfor dagens 
sikkerhetsutfordringer. Gjennom de år undersøkelsen har blitt gjennomført 
har tusenvis av ledere rundt om i verden tatt seg tid til å dele sine synspunkter.

Årets undersøkelse ble gjennomført online i tidsrommet 1. februar til 1. 
april. Resultatene er basert på svar fra mer enn 9.600 ledere, inkludert topp-
sjefer, økonomisjefer, IT sjefer og styrerepresentanter fra 115 land.

Et hovedfunn i undersøkelsen viser tydelig at gårsdagens sikkerhetstan-
kegang ikke er tilstrekkelig for å dekke dagens hurtig utviklede trusler. Virk-
somhetene er nødt til å tenke nytt. De må øke sin kjennskap til egne verdier, 
foretningsmessige krav til informasjonssikkerhet og det faktiske trusselbildet. 
Europa, Norge innbefattet, kan se ut til å henge litt etter de øvrige verdens-
deler.

få automatisk avlesing av strøm, pa-
cemakere som styres av sensorer og 
førerløse biler, for å nevne noe. Tenk 
på de muligheter for manipulering og 
juks som åpner seg. Slike nyvinninger 
er starten på en like stor revolusjon 
som da PC og smarttelefonen ble 
lansert. Vi må ta høyde for å møte 
sårbarheten med presise krav til IKT-
sikkerheten, og vi må tenke helhet. 
Ingen kjede er sterkere enn det sva-
keste ledd. De som truer sikkerheten 
hopper over gjerdet der det er lavest. 
Derfor må vi tenke «flatt» og tilstrebe 
en stor grad av likeverdighet. Gjen-
nom våre sikkerhetstester av datasys-
temer, såkalt inntrengingstesting 
som blir gjort etter samtykke fra 
vedkommende virksomhet, ser vi 
ofte at en «lapper» på systemet og at 
det må vedlikeholdes og skiftes. Det 
må tenkes struktur fra starten av. 
Mange tenker konsekvens alt for 
sent, understreker Kjetil Nilsen.

spennende uTfordringer
NSM er bl.a. opptatt av å styrke sitt 
operasjonssenter, NorCERT, og arbei-
det med objektsikkerhet.

– NSM må stadig forholde seg til 
nye utfordringer og muligheter. Vi 
ser også nødvendigheten av å gjen-
nomføre kompetanseheving av vårt 
eget personell. Vi ser for oss at et-
terspørselen etter rådgivning vil 

fortsette å øke. Fremtiden er spen-
nende og krevende. Norge var ett av 
de første landene som etablerte et 
nasjonalt organ for IKT-sikkerhet. Vi 

har faktisk minst «skitt» inne i nettet, 
men når det er sagt er det mye å ta 
fatt på, sier direktør Kjetil Nilsen i 
NSM.

Norske virksomheter må styrke sin IKT-sikkerhet. 

Fo
to

: N
SM



1 4  T R Y G G E  S A M F U N N  4 • 2 0 1 3

– Folk kan Sove tRygt om natten
– Forsvaret disponerer mannskap og materiell i ypperste klasse. Den omfat-
tende omstillingen fra et invasjonsforsvar til et innsatsforsvar er den viktigste 
grunnen til at vi i dag har et innsatsklart Forsvar med moderne kapasiteter og 
kompetent personell, sier Sjef for Forsvarsstaben, viseadmiral Jan Eirik Finseth.

– Beslutningen om å avvikle inva-
sjonsforsvaret for 12 år siden var 
både riktig og nødvendig. Den kalde 
krigen var for lengst over, og fiende-
bildet hadde endret seg betraktelig. 
Omstillingen til dagens innsatsfor-
svar har selvsagt vært gjenstand for 
debatt, men la det være sagt: Om-
stillingen var nødvendig, og har blitt 
gjennomført på en forbilledlig måte. 
Forsvaret er kommet styrket ut av 
prosessen. Vi har i dag et Sjøforsvar 
med svært moderne fartøy både i 
marinen og i Kystvakten. Hæren er 
styrket med flere profesjonelle sol-

dater og mer moderne utrustning. 
Luftforsvaret har helt nye transport-
fly. Vi innfører i disse dager nye he-
likoptre og har under veis den kan-
skje viktigste investeringen i Forsva-
ret på mange tiår: nye kampfly. 
Heimevernet er omorganisert og 
spisset til nye oppgaver, og vi har en 
støttestruktur tilpasset de operative 
kapasitetene. I tillegg har vi etablert 
Cyberforsvaret som har ansvaret for 
å beskytte Forsvaret mot angrep i 
det digitale rom. Folk kan sove trygt 
om natten, sier viseadmiral Jan Eirik 
Finseth.

Av JAn erik thoresen

Viseadmiral Jan Eirik Finseth.
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– vi må leve 
med en viss  
risiko

– Det lar seg ikke gjøre å 
forebygge seg ut av alle slags 
naturutløste hendelser i et 
land som Norge, sier fylkes-
beredskapssjef Ketil Matvik 
Foldal i Møre og Romsdal.

For en tid tilbake førte et ras i Todal på 
Nordmøre til at et helt lokalsamfunn ble 
uten veiforbindelse i over en uke. Stadig 
får samfunnet påminnelser om sårbarhe-
ten under naturutløste hendelser.

– I vårt fylke er det mange kommuner 
som er utsatt når vær og vind kommer i 
ulage. De som er født og oppvokst på slike 
steder vet at hverdagen brått kan endre 
seg dramatisk og at en kan bli avsondret 
fra resten av samfunnet. Slik har det vært 
i generasjoner. Å ha skredfarlig terreng tett 
innpå seg er noe mange lever med til dag-
lig. Slik geografien nå engang er, gjør det 
det umulig å forebygge seg ut av naturut-
løste hendelser, sier Ketil Matvik Foldal.

Han påpeker at kommunene i Møre og 
Romsdal fylke er flinke til å utarbeide ROS-
analyser, drive øvelse og evaluere.

– Samtlige 36 kommuner oppfyller lo-
vens krav om å gjennomføre ROS-analyse 
og utarbeide planverk. Etter hvert er også 
samtlige kommet på banen med øvelser. 
Ved Fylkesmannens kontor har vi nylig 
gjennomført «Øvelse Fårikål». Navnet er 
valgt for at det skal være lett å huske. Sce-
narioet er temmelig likt «Dagmar» og gjen-
nomføres i samtlige kommuner. Øvelsen 
gjennomføres på to plan – i hvert enkelt 
fylke og kommunene i fellesskap gjennom 
Fylkesmannens kontor, opplyser fylkesbe-
redskapssjef Foldal.

Han minner om at det i Norge ikke er et 
absolutt forbud mot å bygge på steder der 
risikoen er akseptabel.

– Det er flott å se den vilje, evne og det 
samhold som kommer til syne når et lokal-
samfunn får problemer. Folk står opp for 
hverandre i forvissningen om at det neste 
gang kan være en selv som kommer i sam-
me situasjon, sier Ketil Matvik Foldal.

økT Beredskap
– Etableringen av et innsatsforsvar 
gir Norge bedre operative leveranser 
hver eneste dag. Akkurat nå patrulje-
rer flere fartøy fra Kystvakten i våre 
havområder utenfor vår kyst, eller i 
eksempelvis Barentshavet. I luften 
over fartøyene har vi jevnlig patruljer 
med Orion overvåkningsfly. Samtidig 
vokter soldater fra Grensevakten vår 
grense mot Russland i nordøst, Gar-
den passer på vårt Kongehus og red-
ningstjenesten flyr ambulanseopp-
drag. Dette som noen eksempler. 
Forsvaret løser oppdrag hver dag, og 
det er vi stolte av, roser sjefen i For-
svarsstaben.

– Men innsatsforsvaret har også 
brakt med seg en viktig beredskaps-
kultur. Vi har de siste årene sett flere 
eksempler på vilje og evne fra For-
svarets personell til å være proaktive 
og ta ansvar når det kreves. 22. juli 
var et slikt eksempel. Etableringen av 
innsatsforsvaret har medført et for-
svar med høyere reaksjonsevne, både 
personell- og materiellmessig. Våre 

kapasiteter er derfor ønsket til støtte 
for det sivile samfunnet. Og selvsagt 
skal det være slik. Forsvaret er en res-
surs for vår felles samfunnssikkerhet, 
og vi skal bruke våre ressurser slik 
våre myndigheter bestemmer.

I prinsippet er det slik at hele For-
svaret står til disposisjon for støtte 
til det sivile samfunn. Noen avdelin-
ger har allikevel en forhøyet bered-
skap for å støtte nettopp politiet, og 
dette er våre spesialstyrker og våre 
transporthelikoptre. Heimevernet, 
primært med sine innsatsstyrker, er 
også en ettertraktet ressurs. Den 
desentraliserte strukturen gjør også 
at HV trolig vil være av de hurtigste 
styrkene man kan trekke på i tilfellet 
behovet oppstår.  

– Men la det ikke være noen tvil: 
Forsvarets hovedoppgave vil alltid 
være militært forsvar av Norge. Et 
innsatsforsvar med moderne kapasi-
teter og kompetent personell med en 
solid beredskapskultur vil alltid være 
grunnlaget for denne oppgaven, av-
slutter viseadmiral Finseth. 

Fo
to

: F
or

sv
ar

et
s m

ed
ies

en
te

r



1 6  T R Y G G E  S A M F U N N  4 • 2 0 1 3

politiet SpiSSeR BeRedSkapen
Fremtidens politi må kunne møte den alvorlige og grenseoverskridende krimi-
naliteten og samtidig levere gode polititjenester der folk bor. – Det krever en 
omorganisering. Dagens politistruktur hindrer oss i å utnytte våre ressurser 
effektivt nok, sier politidirektør Reidar Humlegård.

Grunnleggende utviklingstrekk i sam-
funnet utfordrer den norske politimo-
dellen og stiller nye krav til hva som 
er en god polititjeneste. Konklusjonen 
i NOU: 2013:9 Ett politi – rustet til å 
møte fremtidens utfordringer, er en 
anbefaling om at det gjennomføres to 
reformer i norsk politi; en struktur-
reform og en kvalitetsreform. Utval-
get mener at politiet i dag ikke i til-
strekkelig grad er organisert, styrt og 
ledet for å møte denne utviklingen.

flere Årsaker
Etter utvalgets vurdering er det to 
årsaker. På den ene side har ikke poli-
tiet fått de rammevilkår som er nød-
vendige for å kunne utvikle virksom-
heten på en måte som best mulig 
svarer til oppgavene. På den annen 
side har heller ikke politiet selv evnet 
å utnytte de muligheter som faktisk 
finnes. For å utvikle et bedre og mer 
effektivt politi i fremtiden må politiet 
gis større handlingsrom til å organi-
sere og styre virksomheten. Samtidig 
må politiets egen evne også forbedres.

høye krav Til  
spesialisering
Utvalget peker på at en effektiv løs-
ning av kjerneoppgavene stiller høye 
krav til spesialisering, fagkompetan-
se, kontinuerlig læring og utvikling i 
hele organisasjonen. Utfordringene i 
årene som kommer blir å sikre tilste-
deværelse av et kompetent og effek-
tivt lokalt politi der folk bor og sam-
tidig utvikle robuste spesialistmiljøer. 
I tillegg må en sikre at det lokale 
politiet og spesialistmiljøene funge-
rer effektivt sammen.

Utvalget mener videre at dagens 
politi har et vanskelig utgangspunkt 
for å møte disse utfordringene. Det er 
store variasjoner i hvordan politiet er 

organisert, med hvilken kvalitet og 
effektivitet oppgavene løses og hvor-
dan det enkelte politidistrikt priorite-
rer og innretter tjenesten. Likeledes 
binder politiets tilleggsoppgaver opp 
for mye ressurser og trekker oppmerk-
somheten bort fra kjerneoppgavene.

færre poliTidisTrikTer
– Min hovedanbefaling er at politi- 
og lensmannsetaten organiseres i 
seks politidistrikter og at det bør 
iverksettes en gjennomgang av poli-
tiets omfattende oppgaveportefølje, 
påpeker politidirektør Reidar Hum-
legård.

I Politidirektoratets høringssvar til 
Justis- og beredskapsdepartementet 
tegner politidirektøren et bilde av 
fremtidens politi som et tilstedevæ-
rende lokalt politi med god hverdags-
beredskap, høy etterforskningskvali-
tet og et profesjonelt forebyggende 
arbeid og med kompetente, robuste 
spesialistmiljøer.

– En betydelig reduksjon av antall 
politidistrikter vil gjøre det enklere å 

styrke distriktenes daglige polititje-
neste og deres evne til å lede opera-
sjoner og håndtere krisesituasjoner. 
Lokalt politi handler ikke om politi-
bygg, men om politifolk. Dagens po-
litistruktur hindrer oss i å utnytte 
våre ressurser effektivt nok. Som bl.a. 
å kunne få flere døgnbemannede 
politipatruljer, understreker politidi-
rektør Reidar Humlegård.

uTrede poliTieTs oppgaver
I europeisk sammenheng er politiets 
oppgaveportefølje omfattende. Poli-
tidirektøren anbefaler en utredning 
som ser nærmere på politiets oppga-
ver for å få et godt beslutningsgrunn-
lag for en politisk avgjørelse om 
porteføljen.

– I samsvar med sine fullmakter er 
etaten allerede godt i gang med å 
forberede og iverksette en rekke end-
ringer og forbedringstiltak. Endring 
av distriktsstruktur og oppgavepor-
tefølje krever politiske beslutninger. 
Jeg håper beslutningene kommer i 
løpet av våren 2014, sier Humlegård.

Av JAn erik thoresen
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- tRengeR FRiSke pengeR
– Vi har behov for å styrke kompetansen, både hos fast ansatte og tjeneste-
pliktige, og anskaffe nytt materiell. Tiden er moden for å få på plass en mer 
synlig og tydelig nasjonal ledelse. Sivilforsvaret har mange utfordringer i åre-
ne som kommer, sier forbundsleder og generalsekretær Jan Erik Berg, Norges 
Sivilforsvarsforbund og sivilforsvarsinspektør Trond Åsheim, sekretær i STAFO 
samfunnssikkerhet.

Det er en kjennsgjerning at Sivilfor-
svaret ikke har hatt muligheter for å 
utvikle seg de senere år. For fem år 
tilbake gikk 20 prosent av de bevil-
gede midler til øvelser og materiell 
mens 80 prosent fordelte seg på faste 
utgifter. I dag går hele 90 prosent av 
midlene til faste utgifter. Sivilforsva-
rets årsbudsjett er på 220 millioner 
kroner. Til sammenligning har ek-
sempelvis det interkommunale 
brannvesen i Sør-Rogaland alene et 
årsbudsjett på ca. 200 millioner kro-
ner og beskjeftiger 350 personer i 
arbeid, fordelt på heltid og deltid. 
Sivilforsvaret skal dekke hele landet 
mens Brannvesenet Sør-Rogaland 
kun skal dekke deler av et fylke.

manglende poliTisk vilje
– Det er utvilsomt slik at mangelen 
på politisk vilje til å følge opp ved-
tatte rammebetingelser har begren-
set Sivilforsvarets utvikling, sier Jan 
Erik Berg og Trond Åsheim i en sam-

tale med Trygge Samfunn. De peker 
på flere Stortingsmeldinger om sivil 
beredskap og Sivilforsvaret i årene 
2002–2011.

– Det dreier seg om økonomiske 
rammer for etterslep, materiell, øvel-
ser og opplæring. Vi har måttet redu-
sere våre oppgaver og følgelig blitt 
gjort mindre anvendelige, faglig sett. 
Når økonomien uteblir blir det ikke 
anledning til å øve. Da taper vi kom-
petanse. Slik det er i dag skal Sivilfor-
svaret settes inn i store hendelser. 
Slike hendelser inntreffer relativt 
sjelden. Derfor blir vi engasjert i de 
små og det er disse hendelsene vi blir 
målt ut i fra. Det er ingen overdrivelse 
å si at Sivilforsvaret har vært en sal-
deringspost i en årrekke. Skal vi 
kunne møte fremtidens utfordringer, 
må rammebetingelsene legges til 
rette slik at vi kan gjenvinne den 
tapte kompetansen, erstatte gammelt 
og investere i nytt materiell. Tiden er 
moden for å få på plass en mer synlig 

og tydelig nasjonal ledelse som har 
forankring i operativ virksomhet, 
påpeker Berg og Åsheim.

Bra med ny forskrifT
I sitt høringssvar til NOU 2013:5 Når 
det virkelig gjelder, uttrykker Norges 
Sivilforsvarsforbund tilfredshet med 
forslaget til at det skal komme utkast 
til ny forskrift om godtgjørelse under 
sivilforsvarstjeneste, et avlønnings-
system som sikrer at den tjenesteplik-
tige opprettholder sitt eget ordinære 
inntektsnivå under pålagt tjeneste.

ønsker ikke navneByTTe
Utvalget som har utarbeidet NOU 
2013:5 foreslår at Sivilforsvarets navn 
skal endres til «Statens forsterknings-
ressurs».

– Dette er vi sterkt uenige i. Sivil-
forsvaret er et begrep, kall det gjerne 
et innarbeidet merkevarenavn. Også 
internasjonalt sett er et viktig å holde 
på navnet, slik at vi ikke skiller oss ut 

Av JAn erik thoresen
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fra andre land. En navneendring er 
unødvendig og vil komme til å koste 
ganske mye. Midlene kan anvendes på 
en langt mer tjenlig måte for befolk-
ningen, mener Jan Erik Berg og Trond 
Åsheim.

Sivilforsvarets representanter tar 
også sterk avstand fra forslaget om at 
innsatsstyrken skal halveres

– Hva er egentlig gevinsten i halv-
eringen? Styrkens plantall bør fortsatt 
være 8.000 som i dag. Dette plantallet 
er fortsatt ikke nådd. Ved siste omor-
ganisering, der styrken ble redusert 
fra 16.000 til 8.000, var innsatsstyr-
ken i realiteten langt mindre enn 
8.000. I følge tidligere vedtatte ram-
meplaner skulle det bli en styrking av 
materiell og mobilitet, men så er ikke 
skjedd. Stortinget har sagt at innsats-
styrken må styrkes i tiden fremover 
for volum og utholdenhet. Plantallet 
på 8.000 må ikke reduseres, men det 
må settes fokus på de tjenesteplikti-
ges oppgaver, økt kompetanse og ut-
rustning. Dette krever rammebetin-
gelse og økonomi, understreker Berg 
og Åsheim.

Å spare seg Til fanT
NOU-utvalget peker på at en halve-
ring av styrken tjenestepliktige, som 
gjennomgår utdanning og lokal opp-
læring, vil frigjøre ressurser som kan 
benyttes til å øke lengden på grunn-
utdanningen og gi mer lokal opplæ-
ring.

– Her foreslås antall tjenestepliktige 
halvert for å holde budsjettet. Det blir 
som å «spare seg til fant». Om pris- og 
kostnadsnivået viser seg å bli høyere 
enn antatt, vil en da redusere mann-
skapstyrken ytterligere, spør Berg og 
Åsheim retorisk.

Norges Sivilforsvarsforbund ønsker 
og anbefaler at den fremtidige bered-
skapsstyrken tildeles midler under et 
eget kapittel i Statsbudsjettet for å 
sikre en langsiktig og forutsigbar 
fremtid.

– En må tenke på nytt og stille 
spørsmålet hva Norge trenger og hva 
Sivilforsvaret kan bidra med. Og så må 
vi få anledning til å bygge opp et fag-
lig kompetansegrunnlag som gjør oss 
i stand til å håndtere de hendelser vi 
er satt til å intervenere i, sier Berg og 
Åsheim.

sTrømuTfall – en løpende uTfordring
uten strøm stopper norge. en stabil kraftleveranse er hovednerven i 
et høyteknologisk samfunn. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for å forvalte landets 
vann- og energiressurser. Etaten håndterer en kompleks og synlig portefølje. 
Det innebærer et bredt engasjement både nasjonalt og internasjonalt.

Kraftsituasjonen er kontinuerlig gjenstand for omfattende analyser. Gjen-
nom tilsyn, øvelser og forebyggende tiltak kontrollerer NVE at kraftselskapene 
har beredskap mot havari og sikrer at kraftforsyningens rolle i den sivile be-
redskapen blir ivaretatt.

nÅr sTrømmen gÅr
Årsakene til strømutfall kan variere, alt ettersom feilen er på de store lin-
jene, sentral-nettet eller i mindre nett, lokalnettet. Konsekvensene er også 
ulike etter hvor store områder som er uten strøm, hvilken tid på året det er 
og hva slags samfunnsfunksjoner som er berørt. Hvordan beredskap den 
som mister strømmen har for å klare seg uten, spiller også en stor rolle.

mÅ produseres
Elektrisk energi må produseres samtidig som den skal brukes. Kraftverkene 
ligger ofte i fjell og et godt stykke unna der det brukes mye strøm som i byer 
og tettsteder. For å få strømmen fra produksjonsstedet til brukerne kreves 
det robuste overføringslinjer. Disse linjene er dimensjonert for å transpor-
tere nok strøm den kaldeste timen i året, når forbruket er aller høyest. Det 
innebærer at kraftnettet må bygges ut i takt med forventet toppforbruk.

nødsTrøm
Sykehus, brannstasjoner og andre samfunnskritiske funksjoner har ofte krav 
om å ha en grunnleggende beredskap i form av nødstrøm. Men til tross for 
nødstrøm får et strømbrudd konsekvenser ved at normal drift reduseres. 
Eksempelvis må operasjoner utsettes. Sykehus og større datasentraler er av 
de virksomhetene som har de beste reserveløsninger, men selv disse blir 
berørt av lengre avbrudd dersom vann og avløp blir berørt av strømbruddet.

Mange viktige samfunnsfunksjoner har ikke krav om grunnleggende bered-
skap. Selv om noen har det frivillig. Blant annet vil trafikklys, veibelysning, ben-
sinpumper, pumper i undersjøiske tuneller og andre tuneller der strøm benyttes 
til ventilasjonsvifter, bli berørt. T-bane, trikker, vannverk og avløp, butikker, 
alarmer, bankterminaler, kjølelagre og varmeanlegg slutter raskt å fungere.

Telefoni
Samfunnet rammes også av at elektronisk utstyr blir slått ut. Det gjelder 
telefon, internett, lys, varme, heiser og viktige funksjoner i landbruket. Te-
lefonstrukturen er svært avhengig av stabil strømforsyning, både i mobilnet-
tet, fasttelefonene, internett og nødnett, der dette er utbygd. Selv om både 
fasttelefon, mobilnett og nødnett har noen timers batteri back-up, vil denne 
raskt bli oppbrukt i en krisesituasjon som vil oppstå etter et større strøm-
brudd som eksempelvis dekker et stort område over flere døgn.

prisgiTT naTurkrefTene
Selv om NVE og DSB gjennom sitt felles tilsynsforum tilrettelegger gode 
beredskapsmessige strategier er det nærmest umulig å forebygge seg ut av 
naturkreftenes spill. Riktignok kan en sørge for bredere «gater» slik at trær 
i mindre grad faller over kraftledninger når høststormene herjer. Men når 
flom og ras utløses og skaper store ødeleggelser er det lite annet å gjøre enn 
å ha god beredskap for å håndtere hendelsen. Når solstormer rammer kraft-
nettet må en foreta en kontrollert nedstengning.



T R Y G G E  S A M F U N N  4 • 2 0 1 3  19 

NYTT fra KFB

LINDERuDKONFERaNSEN 2014 
Neste års «Linderudkonferanse» arran-
geres onsdag 12. februar på Den gamle 
Krigsskolen i Oslo. Scenarioet denne 
gang er et terrorangrep på et turistskip 
som ligger i havn i hovedstaden. Første 
del av dagen er avsatt til faglige fore-
drag. Etter lunsj skal konferansedelta-
kerne inndeles i grupper og presentere 
løsninger på ulike spørsmål om krisen. 
Scenarioet er utarbeidet i samarbeid 
med Forsvarets forsk nings institutt (FFI).

KFB uTaRBEIDER  
BEREDSKapSLISTER
KFBs fylkeskontakter er nå i gang med 
å utarbeide beredskapslister over per-
soner som er villige til å bli kontaktet 
når spesielle hendelser inntreffer eller 
når sivile og militære etater trenger 
markører til øvelser. På denne måten 
skal KFB raskt og effektivt kunne stille 
med støttespillere når det kommer en 
forespørsel.
   Det er også anledning for personer 
som ikke er medlem i KFB å komme på 
listene. Hensikten er å samle alle posi-
tive krefter til innsats når behovet opp-
står. Interesserte kan kontakte KFB på 
kfb@kfb.no.

kfB pÅ samvirkeøvelse i vesTfold
 

Den årlige Samvirkeøvelsen i Vestfold ble arrangert 18. september i regi av 
Fylkesmannen. Alle blålysetatene – Brann, Politi og Ambulanse – var enga-
sjert i tillegg til Sivilforsvaret, Røde Kors, Norsk folkehjelp og Kirken. Scena-
rioet var en brann i en teltleir i Gunnarsbøparken i Tønsberg (en reell teltleir 
under den årlige Slottsfjellfestivalen).

Det ble satt stab på Quality Hotell i Tønsberg, som også tjente som evaku-
eringssenter. Øvelsen krevde mange statister, over hundre i tallet. Scenarioet 
omfattet 20 skadde/døde. KFB Vestfold deltok etter invitasjon fra Røde Kors.

– Vi var 10 personer fra KFB Vestfold. Tre av oss var på evakueringssenteret 
og syv spilte pårørende som ble sendt til Sykehuset i Vestfold på leting etter 
savnede slektninger. Der ble vi møtt av kriseteam. Vi gikk helt opp i rollene 
våre og høstet anerkjennelse for det. Det var svært interessant og lærerikt å få 
være med på en slik øvelse, sier KFBs fylkeskontakt i Vestfold, Solfrid Bergan.

 «kvinners innsaTs for forsvareT»
 

I 1996 tok KFB initiativet til å etablere en temautstilling på Bergenhus fest-
ning i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening, Norges Lottefor-
bund og Kvinner under 2. verdenskrig. Hensikten var å sette søkelyset på 
kvinners innsats i krig.

Nå har KFB tatt ansvar for å oppdatere utstillingen. Nylig var styreleder 
Anne Lise Johnsen og daglig leder Hanne Garder på befaring.

– Utstillingen har ikke vært oppdatert siden starten i 1996. Den er således 
ikke tidsmessig når det gjelder tall og navn. Lyset er for dårlig. Det må tas et 
løft for å gjøre den tidsmessig. Samtidig må vi se temautstillingen i lys av 
det faktum at det nå blir allmenn verneplikt for begge kjønn. Da vil mye av 
utstillingens aktualitet bortfalle, sier daglig leder Hanne Garder.

ÅpenT møTe om Beredskap i vesTfold
 

I regi av KFB Vestfold ble det arrangert et åpent møte om beredskap i Ny-
kirke Bygdehus i Horten kommune. Beredskapssjef Geir L. Mathisen rede-
gjorde for beredskapsarbeidet i kommunen og pekte på målsetting, ROS-
analysen og de strategiske hovedområder.

Horten kommune med sine 26.000 innbyggere er den tettest befolkede 
kommunen i Vestfold fylke, tatt i betraktning at den kun er 71,2 km i utstrek-
ning. Horten legger sterk vekt på samfunnssikkerhet og beredskap. 

Daglig leder i KFB, Hanne Garder, presenterte organisasjonen og de akti-
viteter som gjennomføres for å styrke totalforsvaret.

Deltakerne ga samstemmig uttrykk for tilfredshet med arrangementet.

Fornøyde kvinner i Vestfold.  
Fra venstre: Veronica Knedal, Nora Ouff, Inger Lise 
Grinde, Hanne Garder, Solfrid Bergan, Karin Tørnby 
og Anne Marie Moholdt.
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profilen

v
i møter Hilde Solheim på 
personellkontoret i Forsvars-
staben. Vennlig, imøtekom-

mende og tydelig engasjert i alt som 
har med Forsvaret å gjøre.

– Jeg er født og oppvokst i Harstad, 
men selv om Forsvaret hadde en ty-
delig tilstedeværelse i nærmiljøet var 
det ikke det som var avgjørende for 
at jeg valgte en militær løpebane. 
Min eldre bror var i Forsvaret. Det, 
sammen med positive opplevelser på 
en ungdomsleir som ga meg innblikk 
i ulike sider ved de forsvarsrelaterte 
oppgaver, gjorde at jeg virkelig ble 
interessert. Og så hadde vi en inspi-
rerende gymlærer på videregående 
som var tidligere idrettsoffiser. Gan-
ske raskt sto det klart for meg at en 
stilling i Forsvaret harmonerte med 

mine personlige egenskaper. Jeg drev 
aktivt med langrenn og orientering 
og dyrket friluftslivet. Etter videregå-
ende ble jeg tatt opp på Befalsskolen. 
Hærens sanitet på Lahaugmoen inne-
bar en spennende og utfordrende 
hverdag der jeg kom i befatning med 
mange fagkategorier, forteller Hilde 
Solheim.

savneT forsvareT
Mens hun gikk på Fysioterapihøg-
skolen i Oslo ble hun innkalt til re-
petisjonsøvelse.

– Da gikk det virkelig opp for meg 
hvor mye jeg hadde savnet Forsva-
ret. Under oppholdet i Nord-Norge 
ble jeg oppmuntret til å søke uten-
landstjeneste i Midt-Østen. De seks 
månedene jeg var i Libanon ville jeg 

ikke ha vært foruten. Det var på alle 
måter utviklende, sier oberstløyt-
nant Solheim, som deretter startet 
på Krigsskolen på Linderud.

– De tre årene der var en flott tid. 
Jeg kom til et miljø som knyttet ka-
dettene sammen både faglig og so-
sialt. Varig vennskap med mange 
flotte mennesker i tillegg til særde-
les lærerike studier – hva mer kan en 
ønske seg, spør Hilde Solheim.

Etter Krigsskolen gikk ferden til 
Garnisonen i Porsanger der hun var 
troppssjef i to år, etterfulgt av tje-
neste ved Distriktskommando Nord-
Norge i Harstad, nærmere bestemt 
på Krigsplankontoret. Her opplevde 
hun hvordan det er å arbeide med 
beredskapsplanverk (og krigsplan-
legging) samt være midt i en omstil-
lingsfase.

– Det var en god erfaring å ta med 
seg videre. Jeg kom senere til perso-
nellsiden ved Forsvarets Overkom-
mando på Huseby før jeg dro ut i 
operativ tjeneste først som NK og 
deretter som bataljonssjef i Sanitets-

Hvordan er det å være ansatt i Forsvaret? Spør 
Hilde Solheim. Hennes karriere er et godt ek-
sempel på hvordan forholdene legges til rette 
på beste måte. 

– Jevnt påfyll av faglig kompetanse, godt sam-
hold og utfordrende oppgaver har gitt meg 
mye, sier hun.

Av JAn erik thoresen

inSpiReRende,  
ReFlekteRt og  

SoSial

«Jeg vet at en del unge kvinner er i tvil  
om de skal satse på en karriere i Forsvaret. 

De skal vite at alt lar seg forene. 
Jeg angrer ikke et øyeblikk»
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bataljonen på Setermoen. Deretter 
studerte jeg ved Stabsskolen før jeg 
ble leder ved Forsvarets personell-
tjeneste, Tilsetting, kompetansesty-
ring og disponering, forteller Hilde 
Solheim

mer uTdannelse
Kunnskapssøkende og trang til faglig 
påfyll resulterte i Masterutdanning 
ved Forsvarets Høgskole. Der fikk jeg 
innføring i strategi og operasjoner, 
logistikk, militær teori og historie.

– Da jeg senere kom til Tsjad, ble 
det en sterk opplevelse. Jeg kjente 
noe til Afrika fra før, da jeg som ung 
backpacket både i Tanzania og Ken-
ya, men det var noe ganske annet å 
stå ansikt til ansikt med nød og vold. 
Jeg tror ingen i Forsvaret som har 
tjenestegjort i konfliktfylte områder 
blir upåvirket av en slik opplevelse. 
Å være med på å bringe sikkerhet, 
helse og vann til et av verdens fat-
tigste områder fremstår for meg som 
noe av det mest meningsfulle jeg har 
gjort i karrieren. For to år siden gjen-

nomførte jeg studier ved Forsvarets 
høgskoles sjefskurs hvor jeg fikk en 
bred innføring i norsk og internasjo-
nal utenriks-, sikkerhets-, og for-
svarspolitikk. I fjor kom jeg hit til 
personellavdelingen ved Forsvars-
staben og er engasjert i organisa-
sjonskultur og ledelse, sier oberst-
løytnant Solheim.

Blir kjenT med seg selv
Gjennom hele sin karriere har Hilde 
Solheim vært opptatt av kompetan-
seheving for å kunne møte nye ut-
fordringer.

– Det gjelder ikke bare meg selv, 
men for alle på ulike nivåer. Jeg har 
vært så heldig å ha hatt ledere som 
har oppmuntret og inspirert meg til 
å komme videre. Som har tolket sin 
lederrolle slik at en skal gjøre andre 
gode og derigjennom skape profe-
sjonelle og solide medarbeidere. 
Mennesker som får tillit evner som 
oftest å ta ansvar. Gjennom mine år 
i Forsvaret har jeg møtt mange ulike 
mennesker, stått overfor mange ut-

fordringer og krevende situasjoner. 
Det gjør at en blir kjent med seg selv 
og andre både på godt og vondt, 
påpeker Solheim.

Hun uttrykker håp om at kjønns-
nøytral verneplikt vil gjøre at flere 
kvinner får kjenneskap til de ulike 
mulighetene og karriereveiene som 
finnes og roser Forsvaret som ar-
beidsplass.

– Å være gift og ha tre barn og 
samtidig kunne gjøre karriere krever 
en helt spesiell type arbeidsgiver. 
Min mann er også yrkesoffiser. Det 
innebærer at familien har måttet 
flytte til ulike steder i landet. Å 
flytte er i seg selv krevende for alle 
det angår. Forsvaret har lagt forhol-
dene til rette på en slik måte at be-
lastningen for familien ha vært så 
liten som mulig. Jeg har opplevd 
Forsvaret som en meget fleksibel 
arbeidsplass. Jeg vet at en del unge 
kvinner er i tvil om de skal satse på 
en karriere i Forsvaret. De skal vite 
at alt lar seg forene. Jeg angrer ikke 
et øyeblikk, sier Hilde Solheim.

Hilde Solheim i samtale med lokalbefolkningen i Tsjad. 

Fo
to

: F
or

sv
ar

et
s m

ed
ies

en
te

r



2 2  T R Y G G E  S A M F U N N  4 • 2 0 1 3

NYTT fra medlemsorganisasjonene

mange innspill Til ny regjering

Norges Kvinne- og familieforbund har vært tidlig på banen med en rekke 
innspill til den nye regjeringen. I et brev til forhandlingsutvalgene så tidlig 
som 16. september påpekte forbundsleder Elisabeth Rusdal at kommune-
økonomien, utdanning og familiens økonomi er hjertesaker for K&F.

Det uttrykkes bekymring for at mange skoler nedlegges. K&F mener at 
den lange reiseveien gjør at mange elever får en stor belastning som kan gå 
utover lærelysten og ikke minst fordi det blir mindre tid til fysisk aktivitet.

K&F mener at Staten bør overta ansvaret for omsorgslønn, men i et hvert 
fall sørge for at tilskuddet til dette formålet skal øremerkes i overføringen 
til kommunene. Innen helsesektoren peker K&F på betydningen av å opp-
rettholde lokale fødeavdelinger og fødestuer, slik at fødende ikke påføres 
ekstra påkjenninger og utrygghet på grunn av lange avstander.

I brevet fra K&F pekes det igjen på kosthold og helse, skolemåltid som et 
forebyggende helsetiltak, opprettholdelse av kontantstøtten, foreldrepermi-
sjon og foreldrepenger. I det hele tatt har K&F mye på hjertet. Det har de 
klart tilkjennegjort i forbundslederens brev.

Det kan leses i sin helhet på www.kvinnerogfamilie.no

rekordhøye medlemsTall gjør kysTen 

Tryggere

Siden i fjor har Redningsselskapet fått over 10.000 nye medlemmer.
– Totalmedlemskap gir trygghet til båteieren samtidig som inntektene 

bidrar til at vi kan gjøre det enda tryggere å ferdes langs kysten vår, sier 
generalsekretær Rikke Lind. Hun påpeker at folk er mer bevisst på sjøsik-
kerhet og at det er av stor betydning at Redningsselskapet har fått nye og 
raskere redningsskøyter. – I tillegg er det slik at medlemsveksten også skyl-
des at merkevaren «Redningsselskapet» er tydeligere. Økt synlighet gjør at 
flere kjenner til oss og vet hva organisasjonen står for, fremhever Rikke Lind.

I dag har Redningsselskapet rundt 65.000 totalmedlemmer. Et slikt med-
lemskap gir fritidsbåteierne inntil tre timers fri assistanse fra rednings-
skøyte på sjøen og i havn. I tilegg får totalmedlemmene rabatt på forsikring, 
kurs og sikkerhetsprodukter foruten tilgang til Redningsselskapets døg-
nåpne servicetelefon (02016).

– Uten totalmedlemskap koster assistanse fra en redningsskøyte 2.950 
kroner pr. påbegynt time. Båteierne har forstått at et medlemskap til 845 
kroner både er trygt og lønnsomt, sier generalsekretær Rikke Lind.

Hvert år hjelper Redningsselskapet 12.000 personer. Rundt 5.000 er fri-
tidsbåtfolk som får assistanse mellom mai og august. Årsakene er alt fra tau 
i propellen og tette filtre til grunnberøringer, båtbranner og hendelser der 
liv har vært i fare.

LIKESTILLINgSpRIS FOR  
pIONERaRBEID
Negotia opplyser at YS’ likestillingspris for 
2013 er tildelt jurist Helga Aune for sitt pio-
nerarbeid innenfor jus som redskap for vern 
mot diskriminering. Aune er postdoktor ved 
Institutt for offentlig rett ved Juridisk fakultet, 
Universitetet i Oslo, og arbeider med arbeids-
rett- og likestillings- og diskrimineringsrett. 
Hun er også medlem i to ekspertnettverk for 
EU-kommisjonen. Hun regnes som en pioner 
innenfor diskrimineringsjussen i Norge.

Prisen ble overrakt av YS-leder Jorunn 
Berland på YS-konferansen som nylig ble 
avholdt.

LuFTFORSVaRET pÅ NETT  
I pERSONELLFORBuNDET
Personellforbundets	HTV	i	Luftforsvaret	er	
kommet med egne sider på pefo.no. Sidene 
er ment som en ekstraservice til Personell-
forbundets ansatte i Luftforsvaret. 

– Dette gjør at medlemmene har relevant 
informasjon tilgjengelig hele tiden, sier 
Sverre	Johan	Enghaug,	HTV	i	Luftforsvaret.	
Han har hovedansvaret for å oppdatere infor-
masjonen på sidene.

– Jeg håper sidene blir brukt, ikke bare av 
Personellforbundets medlemmer, men også 
av andre som finner informasjonen interes-
sant, sier han.

LOTTEFORBuNDET MaRKERER SEg
I forbindelse med prosjektet «Prøvekjør 
Forsvaret med lottene» har Lotteforbundet 
fått bevilget midler fra Forsvarsdepartemen-
tet. Som virkemidler brukes brosjyrer, plaka-
ter og Roll Ups. Lotteforbundet er en frivillig 
og politisk uavhengig organisasjon for kvin-
ner over 16 år med norsk statsborgerskap. 
Forbundet har om lag 25 lokalforeninger 
rundt om i landet. Lillestrøm og omegn Lot-
teforening er en av dem som er raskt ute 
med markeringen. 

– Planen vår er å bruke kampanjen på hele 
Romerike.	Vi	ser	at	det	fortsatt	er	kommuner	i	
vårt fylke der Lotteforbundet ikke er represen-
tert. Derfor ønsker vi å synlig- 
gjøre oss i disse kommunene 
samtidig som vi skal øke inter-
essen i de kommuner der vi er 
representert fra før, sier fun-
gerende leder i Lillestrøm og 
omegn Lotteforening, May 
Kristine Andersen.

Forsiden på Lotteforbundets brosjyre.
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h.m. dronning  
sonja er kfBs 

ærespresidenT

prinsesse asTrid  
fru ferner er kfBs  

høye BeskyTTer

hovedsTyreT
leder  
anne-lise johnsen    
styreleder@kfb.no

nestleder 
målfrid kvarteig    
birgmaa@gmail.com

MedleMMer  
anne-sophie W. bondeson (k&f)    
bondeson@yahoo.no

line Wigdal raustein (nlf)    
forbundsleder@lottene.no

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

may britt manin (rs)    
maybritt.manin@maricom.no

miriam Weierud (nvkb)    
mweierud@mil.no 

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

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

negoTia  

neTTverk for 
kvinnelig Befal (nvkB)

norges kvinne- og  
familieforBund (k&f)

norges loTTeforBund (nlf)

personellforBundeT (pefo)

redningsselskapeT (rs)

sekreTariaTeT

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

sekretAriAtsMedArbeider 
hilde andrea johansson   
hilde.johansson@kfb.no

redAktør 
jan erik Thoresen   
redaksjon@kfb.no

fylkeskonTakTer

SøR-TRøNDELAg 
Liv Aasen Mjelde 
905 38 051 
l-aamjel@online.no

TELEMARK 
Åsne Fjeld 
971 18 822 
aasnefj@online.no

TROMS 
Emmy Iversen 
977 62 598 
emmyiversen@yahoo.no

AUST-AgDER
gro Jareid 
976 34 035
ghj.eid@gmail.com

BUSKERUD
Kari Harm 
917 28 547
kaharm@online.no

HEDMARK
Aud Engum
992 76 217
audengum@broadpark.no

HORDALAND
Bjarnhild Hodneland 
928 93 155
bhodneland@gmail.com 

MøRE Og ROMSDAL 
Anne-Lise Johnsen
412 48 664
anlijohnsen@gmail.com

OPPLAND 
Wenche Rolstad
402 44 896
wrwenche@gmail.com 

OSLO Og AKERSHUS 
Marita Randa 
412 71 297
randa3marita@yahoo.no

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

SOgN Og FJORDANE 
Reidun Skår 
975 12 435 
knut.skar@enivest.net

VEST-AgdER	
Borghild Allende 
994 78 353 
borgall@online.no

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

øSTFOLD 
Inger Rognehaug
908 56 626 
rognehau@online.no
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hvordan skape 
et trygt og 

robust samfunn?
klikk deg inn på 

www.kfb.no
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63 prosent av landets befolkning 
mener naTo-medlemsskapet 
trygger landet. det viser en ny 
undersøkelse.

sTØTTen Til naTo sTår sTerkT

på oppdrag fra Folk og Forsvar har Opi-
nion nylig gjennomført en meningsmå-
ling om nordmenns holdning til NaTO og 
annet internasjonalt forsvarssamarbeid. 
Målingen viser at 63 prosent mener 
NaTO-medlemsskapet trygger landet. 
Blant menn mener 71 prosent dette, 
mens 54 prosent av kvinnene mener det 
samme. I aldersgruppen 18–34 år svarer 
kun 50 prosent at NaTO-medlemsskapet 
trygger landet.

– Det er betryggende at NaTO-støt-
ten fortsatt er sterk i Norge. Samtidig 
ser vi at målingen gir grunn til bekym-
ring på noen områder, spesielt når det 

gjelder holdningen til NaTO blant kvin-
ner og unge. NaTO er en bærebjelke i 
norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk og 
har bidratt til at vi har levd i fred i snart 
sytti år. Vår frihet og selvstendighet er 
selve grunnsteinen i det norske sam-
funnet. Dette må vi aldri ta for gitt, sier 
forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i 
en kommentar.

To av tre (64 prosent) er helt eller del-
vis enig i at Norge bør delta med styrker 
i NaTO-operasjoner med FN-mandat. 
Det er en nedgang fra i fjor, da tre av 
fire (76 prosent) mente det samme.

– Det er naturlig at noen er tilbake-
holdne med å støtte militære operasjo-
ner utenlands. Dette er svært alvorlige 
spørsmål. Norge har bidratt i flere ulike 
internasjonale operasjoner over lang 
tid, og det kan ha skapt slitasje. Regje-

ringen mener likevel at Norge skal bidra 
til internasjonal sikkerhet og stabilitet, 
også med militære virkemidler hvor det-
te er egnet, legitimt og skjer i samarbeid 
med andre, sier forsvarsministeren.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møtte 
general sekretær Anders Fogh Rasmussen i NATO på 
forsvarsministermøtet i Brussel.
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