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Integrering
STYRELEDER ANITA M. ELLINGSEN

Gjenganger til besvær
REDAKTØR JAN ERIK THORESEN

Innvandrertallene i Oslo kommune 
utgjorde 24,5 % av befolkningen i 2015, 
mens en helt vanlig middelsstor kom-
mune som for eksempel Klepp, hadde 
12,1 % (tall er hentet fra integrerings- 
og mangfoldsdirektoratet). Til sam-
menlikning trenger vi ikke gå lenger 
enn til Spania hvor det er innvandret 
omtrent 20.000 fastboende nordmenn 
og 50.000 sesongbeboere. De blir kri-
tisert fordi de ikke lærer seg språket, 
ser kun norsk TV, handler kun norsk 
mat og fordi de ikke integrere seg med 
spanjoler (hentet fra Det Norske Ma-
gasinet i Spania). 

Min far, som opprinnelig er fra 
Egypt har flere TV kanaler enn jeg kan 
drømme om. Når jeg kommer på be-
søk, er det bare å velge og vrake. Her 
finnes alt fra Egyptisk såpeopera fra 
60 tallet, til CNN og Al Jazeera. På den 
annen side er han også veldig opptatt 
av å passe inn i det norske samfunnet. 
Det er viktig for ham å bli godtatt og 
verdsatt på samme måte som en nord-
mann. Han har flere norske venner og 
har bodd i Norge mesteparten av sitt 
voksne liv. Han prøver etter beste evne 
å tilpasse seg det norske samfunnet og 
han har mange år med hardt arbeid 

bak seg som daglig leder i norsk næ-
ringsliv. Men hans kjærlighet for lan-
det sitt og for sine tradisjoner skinner 
gjennom. Som pensjonist blir det ofte 
flere ferieturer i året for å besøke 
hjemlandet. I tillegg har ny teknologi 
gjort det lettvint å holde daglig kon-
takt med familie og kjente på en rime-
lig måte, på tvers av landegrenser.  
Han bor i en gate med tilsynelatende 
50 % innvandrere. De tar vare på hver-
andre, stiller opp for hverandre og 
prater faktisk sammen. Her har nok 
nordmenn noe å lære. 

Folk flest uavhengig av opprinnelse 
kan virke og trives aller best sammen 
med likesinnede. Det er noe tradisjo-
nelt over det. For annen og tredje 
gangs generasjoner som kanskje ikke 
engang har besøkt eget opprinnelses-
land, er det nok ekstra viktig for for-
eldre og familie å føre tradisjon og tro 
videre slik at den ikke dør ut. På den 
annen side tror jeg veldig mange som 
kommer til Norge har ønsker og inten-
sjon om å integrere seg slik at de kan 
føle seg som en del av samfunnet. Det 
handler om å tørre å prate sammen, 
verdsette ulikheter og om å være 
rause med hverandre.

Den såkalte Bistandsinstruksen er nok 
en gang gjenstand for utredning og 
forandring. Nå har en arbeidsgruppe, 
nedsatt av Forsvarsdepartementet og 
Justis- og beredskapsdepartementet, 
foreslått å endre og forenkle rutinene 
for å utløse bistand fra Forsvaret til 
politiet. Instruksen kom for alvor i 
søkelyset etter 22. juli anslagene og 
har senere vært «mat» for mange ju-
rister i fagdepartementene.

Så snart instruksen tilsynelatende 
har landet løftes den opp igjen. Igjen 
og igjen. Sett utenfra virker det under-
lig at partene aldri kan bli enige. Det 
er greit med faglig meningsforskjell. 
Men nå er det vel på tide at kjepphes-
tene settes på stallen?

For den gode saks skyld.
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aktuell: 
Forsvarsminister  
Ine Eriksen Søreide

– God etterretning  
bidrar til å sikre Norge

– Norge befinner seg i dag i en mer alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon. Etter-
retning og overvåking er blant de viktigste verktøyene vi har for å trygge 
landets befolkning, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. – Selv om mye av 
virksomheten er skjult, er den underlagt streng demokratisk kontroll, under-
streker forsvarsministeren.

«Sikkerheten i Europa er 
under press. Vi kan ikke 
lenger utelukke at mili-

tærmakt kan bli brukt mot Norge. 
Tiden er forbi da stater erklærte krig 
med diplomatiske sendebud. Mo-
derne konflikter omfatter bruk av 
alle statens virkemidler – politiske, 
økonomiske og militære. Dette gjør 
det viktig å forstå våre omgivelser», 
skriver forsvarsministeren i en kro-
nikk i VG, 10. oktober.

RASKE BESLUTNINGER
– God oversikt gjør det mulig å fatte 
raske og gode beslutninger, noe som 
bidrar til at en ikke feiltolker hen-
delser. Dette kan i seg selv være 
spenningsdempende. Regjeringen 
har de to siste årene prioritert å 
styrke vår nasjonale etterretnings-
tjeneste. Dette er nødvendig for å 
holde tritt med den teknologiske 
utviklingen og situasjonen i våre 
nærområder, mener forsvarsminis-
teren

ØKENDE MILITÆR AKTIVITET
Den militære aktiviteten i norske 
nærområder er økende. I tillegg til at 
russerne demonstrerer sin militær-
makt er det også en økt interesse for 
nordområdene fra andre stater.

– Dette medfører et økt behov for 
overvåking og etterretning. Norge vil 
i 2017 seile to etterretningsfartøy i 

nordområdene – Marjata og Eger. 
Skipene vil følge med på den mili-
tære aktiviteten. Vi står overfor en 
betydelig oppgradering av radarsys-
temet Globus i Vardø. Dette vil ikke 

medføre noen nye oppgaver for 
systemet. Vi skal gjøre det samme, 
bare mer og bedre. Globus-systemet 
har tre oppgaver; overvåking av ob-
jekter i rommet, overvåking av luft-
rommet over Barentshavet og norske 
interesser i nord foruten innsamling 
til bruk for forskning og utvikling. 
Dette er viktig for norsk sikkerhet, 

men radarsystemet gir også verdi-
fulle bidrag til Space Surveillance 
Network, som kartlegger operative 
og uvirksomme satelitter samt rom-
søppel, opplyser Ine Eriksen Søreide.

«Norsk lov gir tjenesten mulighet til å  
utveksle informasjon med samarbeidspartnere.  

Et tett etterretningssamarbeid med nære 
allierte er avgjørende for norsk sikkerhet.  

USA er Norges viktigste allierte, og i en krise vil 
vi være avhengig av amerikansk støtte»

»
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STRENG DEMOKRATISK 
KONTROLL
Forsvarsministeren understreker at 
E-tjenestens virksomhet er under-
lagt streng demokratisk kontroll. All 
virksomhet er regulert ved lov eller 
instruks. E-tjenesten og dens instal-
lasjoner blir regelmessig inspisert av 
Stortingets kontrollorgan for de 
hemmelige tjenester, EOS-utvalget. 
Særlig skal de påse at enkeltperso-
ner ikke blir ulovlig overvåket.

– Norsk lov gir tjenesten mulighet 
til å utveksle informasjon med sam-
arbeidspartnere. Et tett etterret-
ningssamarbeid med nære allierte er 
avgjørende for norsk sikkerhet. USA 
er Norges viktigste allierte, og i en 
krise vil vi være avhengige av ame-
rikansk støtte. Våre dype forbindel-
ser til USA utfyller vårt alliansemed-
lemsskap i NATO, presiserer for-
svarsministeren.

UNDER NASJONAL  
KOMMANDO
– Selv om vi har et tett etterret-
ningssamarbeid med USA knyttet til 
Globus-systemet er virksomheten 
under full nasjonal kommando. Det 
er kun norske borgere som opererer 
systemet. Vi har nasjonal kontroll 
med all informasjon som kommer ut 
av systemet. Det samme gjelder in-
formasjon fra fartøyene Marjata og 
Eger. Internasjonal lov og rett er ikke 
til hinder for at stater kan drive et-
terretning. Norge driver etterretning 
– og andre stater driver etterretning 
mot oss. Etterretning er nødvendig 
for å verne om vårt demokrati. Store 
deler av vår nasjonale formue og 
verdiskapning ligger i havområdene 
utenfor det norske landområdet. Vi 
er også nabo med en av verdens 
største militærmakter. Etterretning 
og overvåking er blant de viktigste 
verktøyene vi har for å trygge våre 
verdier og befolkning. Kunnskap og 
forutsigbarhet er viktig i naboskapet 
med en stormakt, mener forsvarsmi-
nister Ine Eriksen Søreide.

FORESLÅR NY SIKKERHETSLOV
Et utvalg, ledet av ambassadør Kim Traavik, har fremmet forslag om ny 
sikkerhetslov. Den nåværende skriver seg fra 2001. Siden den gang har 
virkelighetsbildet endret seg. Risiko- og trusselbildet samfunnet står 
overfor er bredt og sammensatt. Digitaliseringen har gjort Norge mer 
sårbart. I tillegg har det vært store uenigheter knyttet til sikkerhetslovens 
nedslagsfelt og anvendelse. Dette er noe av bakgrunnen for at Sikkerhets-
utvalget ble oppnevnt i mars 2015.

Forslaget har en helhetlig og sektorovergripende tilnærming til fore-
byggende sikkerhet, og bygger på de fastlagte prinsippene for krisehånd-
tering og beredskap.

– Vi har gjennom vårt arbeid erfart at gode krefter ikke alltid trekker 
i samme retning. Dette skaper ikke god sikkerhet og heller ikke god res-
sursutnyttelse. Utvalget foreslår derfor en rekke konkrete tiltak for å møte 
nye trusler og nye sårbarheter, som legger til rette for en styrket sam-
handling, sier sikkerhetsutvalgets leder, Kim Traavik.

Utvalgets lovforslag, som ble overlevert forsvarsminister Ine Eriksen 
Søreide og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, har beteg-
nelsen NOU 2016: 19 «Samhandling for sikkerhet».

Den kan i sin helhet leses på www.regjeringen.no

NÅ ER STEDSVALGET ET FAKTUM
Regjeringen har besluttet at videre arbeid i forprosjekteringen av politi-
ets nasjonale beredskapssenter skal avgrenses til Taraldrud i Ski kom-
mune.

– Beslutningen om tomtevalg er en viktig milepæl. Å samle de nasjo-
nale beredskapsressursene er avgjørende for å sikre samtrening og 
bedre samhandling. Vi er nå et skritt nærmere realisering, sier justis- og 
beredskapsminister Anders Anundsen i en kommentar.

Siden mars i år har det i forprosjektet blitt arbeidet med både Grønmo 
og Taraldrud som mulige lokaliseringer. En tomteanalyse viser at Taral-
drud er det best egnede stedet. Med bruk av grunnforsterkninger er i 
prinsippet hele tomten byggbar. Dette gir stor fleksibilitet i den videre 
planleggingen av anlegget.

Nå starter arbeidet med statlig reguleringsplan. Forslag til planpro-
gram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med 
bestemmelsene i Plan- og bygningsloven.

MÅ FORBEREDE HAVNIVÅSTIGNING
I samarbeid med ulike etater og forskningsmiljøer har Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) utarbeidet nye anbefalinger til 
hvordan havnivåstigning og stormflo kan tas inn i kommunal planlegging.

Formålet med veilederen er å gi råd om hvordan kommuner og andre 
kan gå frem for å skaffe seg oversikt over risiko og sårbarhet knyttet til 
havnivåstigning og sårbarhet. Hensikten er å forebygge risiko for tap av 
liv, helse, viktig infrastruktur og materielle verdier på grunn av oversvøm-
melse.

Tallene i rapporten er hentet fra Sea Level Change of Norway, som er 
utarbeidet av Norsk klimaservicesenter, Kartverket og Nansensenteret. 
Veilederen er en revisjon av utgaven fra 2015, og er ment å erstatte 
denne.
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MARINEJEGERNE FÅR ØKT OPERATIVITET
Et nytt bygg vil gi Marinejegerkommandoen (MJK) bedre trenings-
muligheter. Prosjektet «Draken» skaper store forventninger.

Prosjektet omfatter etablering av et bygg som inneholder undervisningsfa-
siliteter, flerbrukshall, kontorer og lagre for Marinejegerkommandoens ut-
rustning, kjøretøy og båter.

– Dette vil gi oss en helt ny hverdag, særlig med tanke på materiell og 
operativitet, sier sjef for MJK, Petter Hellesen. 

– Tidligere lå utstyret spredt på forskjellige steder. «Draken» vil gjøre at 
vi kan samle alt på ett sted, noe som gjør responstiden bedre og øvingen 
enklere for våre operatører. Det operative aspektet vil styrkes betraktelig 
som følge av dette. At vi i tillegg er plassert midt på Haakonsvern er en bo-
nus, mener Hellesen.

Foruten til å være samlokalisert med Sjøforsvaret er marinejegerne også 
plassert midt i et av Norges mest trafikkerte skipsfartsområder med tilhø-
rende maritim infrastruktur.

– Det er en stor fordel både med hensyn til trening og øving, men også 
om det skulle inntreffe en reell hendelse. Bygget vil også muliggjøre samtre-
ning og mottak av spesiasoldater fra Forsvarets spesialkommando (FSK) og 
allierte enklere og mer praktisk, sier sjefen for MJK, Petter Hellesen.

ALLTID PÅ VAKT

– Vi trenger en oppdatert og god 
flåte for å kunne ivareta Norges 
store kystområder, sier 
forsvarsminister Ine Eriksen 
Søreide.

– Det er ikke nødvendig å måtte 
argumentere for at det Kystvakten 
gjør, er av stor betydning, sa stats-
minister Erna Solberg i månedsskif-
tet september–oktober da hun, 
sammen med finansminister Siv 
Jensen og forsvarsminister Ine Erik-
sen Søreide, fortalte nyheten om at 
regjeringen ville fremskynde an-
skaffelsen av tre nye kystvaktfartøy. 
De nye fartøyene skal erstatte den 
nåværende Nordkappklassen, være 
havgående og inneha helikopterka-
pasitet.

OPPRETTHOLDER  
KOMPETANSEN
– Kystvakten er på vakt, alltid, i all 
slags vær. De er svært viktige for 
Norge og det norske forsvaret. De 
nye anskaffelsene vil bidra til å holde 
Kystvakten operativ, sa Ine Eriksen 
Søreide.

Kystvakten består i dag av en 
flåte på 15 fartøy og opererer langs 
hele Norges kyst. Daglig bidrar kyst-
vaktfartøyene til blant annet suve-
renitetshevdelse, søk og redning, 
ressursforvaltning og oljevern.

FREMSKYNDER PROSESSEN
– Det vi nå gjør er å fremskynde 
anskaffelsen av tre nye fartøy. Vi har 
tjuvstartet litt, slik at prosessen skal 
gå raskere enn først antatt. Vi snur 
på en måte anskaffelsesprosessen 
på hodet, for vi starter allerede nå, 
mens vi venter på godkjenning fra 
Stortinget. Da kan byggingen av 
fartøyene starte så snart Stortinget 
har behandlet og, forhåpentligvis, 
godkjent dette, sa forsvarsminister 
Søreide.

Sjefen for Kystvakten, flaggkom-
mandør Sverre Nordahl Engeness er 
godt fornøyd med at fartøyene kom-
mer før tiden.

– Jeg ser frem til å utvide kapasi-
teten langs kysten, sier han.

Marinejegere borer et skip under en øvelse. Fo
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NORGE SOM TERRORMÅL:

LEGITIMT, MEN IKKE PRIORITERT
«Sårbarhetskonferansen 2016» i regi av Kvinners Frivillige Beredskap  
og Norges Forsvarsforening, var omfattet med rekorddeltagelse. 324  
registrerte tilhørere overvar temaet «Norge som terrormål».

Møtesalen i Gamle Logen var velfylt 
da konferanseleder Christian Borch 
introduserte dagens første fore-
dragsholder, forskningsdirektør 
Forsvarshögskolan i Sverige, dr. 
Magnus Ranstorp. Han tok for seg 
operasjonelle trender og utviklings-
trekk og tegnet et situasjonsbilde for 
terrorvirksomheten i Europa. Ran-
storp pekt på problemene rundt 
fremmedkrigere og hvilke radikali-
seringsfaktorer som var mest frem-
tredende. Han delte faktorene inn i 
fem ulike deler; individuelle psyko-
logiske faktorer, politiske, sosiale, 
kulturelle og ideologiske. Som radi-
kaliseringsmotor pekte Ranstorp 
spesielt på sosiale medier, som ikke 
bare tjente som en rekrutteringsa-
rena, men som også bidro til å for-

sterke gruppementaliteten. Han 
mente at ISILs militære tilbakegang 
ville føre til en ny strategi der angre-
pene mot vestlige interesser antage-
lig ville bli trappet opp i de ulike 
land. Ranstorp så for seg en utvikling 
der virkemidlene gikk over fra bruk 
av bomber til skyte- og stikkvåpen 
og nevnte eksempler på flere slike 
angrep. Fra ISILs ståsted vil det være 
enklere og billigere og like skrem-
mende og effektivt. Gisseltaking vil 
vi sannsynligvis komme til å se mer 
av. Det dreier seg om å kunne skape 
fryktsituasjoner som drar ut i tid og 
som får stor medieoppmerksomhet. 
I sitt foredrag sa Ranstorp at en ikke 
måtte glemme de kvinnelige terro-
rister. De er ofte unge; 18–22 år, og 
gifter seg gjerne med en Muhjahe-

din og vil bo i kalifatet. Ranstorp 
viste eksempler på at reiseveien til 
Syria er blitt langt vanskeligere, og 
at det bidro til å demme opp for re-
krutteringen av fremmedkrigere.

TERRORANGREP AV ISIL
Brigt Harr Vaage, sjef for Avdeling 
for vurdering E-tjenesten, opplyste i 
sitt foredrag at ISIL hadde gjennom-
ført 34 angrep i Vesten i perioden 
september 2014 til august 2016. I 
følge Vaage var det i overkant av 
40.000 fremmedkrigere, men etter 
ISILs tilbakegang er om lag en tred-
jedel drept. Det samme er tilfellet 
med en rekke ledere. Siden 2013 er 
30 prosent av inntektene tapt. Sam-
tidig ser en at registrerte og gjen-
nomførte angrep i 2016 i relativt li-
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ten grad er sentralstyrte, men i 
større grad delegerte og egeniniti-
erte. Slik E-tjenesten ser det vil ISIL 
fortsatt stå sterkt og være en utfor-
dring i Syria og Irak. Gruppen Al-
Qaida ser ut til å være tapt i Europa. 
Vaage understreket imidlertid at 
trusselen mot Europa ikke ville bli 
redusert. ISIL vil fortsatt være en 
trussel, sa Vaage og pekte på det 
omfattende engasjement organisa-
sjonen har på sosiale medier og den 
nettverksbygging som stadig pågår. 
Vi har fått et mere komplekst bilde, 
sa Vaage i sitt foredrag.

PSTs TRUSSELBILDE
Sjefen of Politiets sikkerhetstjeneste 
(PST), Benedicte Bjørnland under-
strekt at ekstrem islamisme fortsatt 
er den største terrortrusselen. Hun 
mente at rekrutteringen av frem-
medkrigere ville fortsette, men i 
mindre grad. Heltestatusen er borte 
og de som vender hjem fra Syria og 
Irak blir straffeforfulgt og fengslet. 
Bjørnland tok for seg migrasjonen og 
satte den i en nasjonal kontekst. Hun 
opplyste at flere asylsøkere har ter-
ror tilknytning og/eller mulige sym-
patier. Likevel anser PST det for lite 
sannsynlig at asylsøkerne utgjør en 
direkte trussel mot Norge på kort 
sikt. Den største utfordringen er il-
legale migranter. PST anser det for 
sannsynlig med radikalisering og 
rekruttering blant asylsøkere på len-
gre sikt. PST-sjefen sa at en sto over-
for vanskelige vurderinger. Mennes-
ker som bringer med seg konflikter 
kan utgjøre en risiko. Bjørnland ga 
en oversikt over hvem de radikali-
serte er. Typisk gjennomgående 
trekk er lav utdannelse, problemer 
på skolen, arbeidsledige og tidlig 
befatning med kriminalitet. Hun 
opplyste at PST har et tett samarbeid 
med Kriminalomsorgen. Å fange opp 
barn er et felles ansvar for helse, 
skole og lokalt politi. Da får vi noe 
håndfast å arbeide mot, mente hun.

LAV RISIKO
Benedicte Bjørnland opplyste at den 
ekstraordinære innvandringen til 
Norge hadde medført økte aktiviteter 
fra høyreekstreme. Primært dreide 
det seg om skadeverk og ildspåset-

telse på asylmottak. Dette medførte 
motreaksjoner fra Venstreradikale 
krefter. Ifølge Bjørnland utgjør de 
høyre- og venstreradikale fløyene for 
tiden en lav risiko.

SIKKERHETSPOLITISKE 
UTFORDRINGER
Tidligere utenriksredaktør i Aften-
posten, Nils Morten Udgaard, tegnet 
de politiske linjer i Europa. NATOs 
rolle, russernes annektering av Krim, 
konsekvenser etter den kalde krigen, 
EU, Brexit og den uro som nå er 
fremtredende.

DIGITAL SÅRBARHET –  
OG SIKKERHET
Professor Olav Lysne, Simula Research 
Laboratory og UiO, fortalte om digitalt 
grenseforsvar (DGF).  Han er leder for 
Lysne II-utvalget som har utarbeidet 
en rapport om E-tjenestens mulighe-
ter når det gjelder tilgang til digital 
informasjon som krysser landegren-
sen i kabel. I sitt foredrag opplyste 
professor Lysne at hovedmengden av 
datatrafikken ut og inn i Norge går i 

disse kablene. Han påpekte at lik-
nende installasjoner finnes i flere 
sammenlignbare land; Sverige, Tysk-
land Frankrike, Storbritannia, USA og 
Canada. Sveits har vedtatt lovgivning 
og avventer en folkeavstemning, Ned-
erland og Finland har det under over-
veielse. E-tjenesten har gode argu-
menter for nødvendigheten av DGF i 
Norge. Samfunnsoppdraget er å frem-
skaffe informasjon om norske interes-
ser sett i forhold til fremmede stater, 
organisasjoner og individer. Informa-
sjonen skal benyttes til beslutnings-
støtte for norske myndigheter og for 
Forsvaret.

ENDRING I TRUSSELBILDET
Olav Lysne sa at endring i trusselbil-
det hadde aktualisert DGF. Interna-
sjonale cyberangrep øker i omfang 

og kompleksitet. Den teknologiske 
utvikling har medført endringer; 
tidligere tiders kommunikasjonska-
naler erstattes av internett-baserte 
løsninger. Eldre etteretningskapasi-
teter må, på en eller annen måte, 
erstattes med nye for å gi E-tjenesten 
tilstrekkelig verktøy, understreket 
professor Lysne. Personvernet er 
under et sterkt teknologisk press. 
Lysne mente det måtte være mulig å 
finne en tjenlig grensegang som sik-
rer alles interesser så langt det er 
mulig. Tilgang til grensekryssende 
kabler reiser spørsmål om følsomt 
personvernsmessig forhold og, ikke 
minst, tillitsforholdet mellom be-
folkningen og E-tjenesten. I utvalgets 
rapport fremkommer det en klar 
konklusjon; DGF slik det er beskre-
vet i rapporten, anbefaltes innført, 
opplyste professor Olav Lysne.

HVORDAN OPERERER  
TERRORISTER?
Leder av Terra-gruppen FFI, forsker 
Anne Stenersen, tok for seg institut-
tets forskning på jihadisme i Europa 

og presenterte antall terrorplot i 
tidsrommet 1994–2016. Hun trakk 
en sammenligning mellom Frankrike 
og Skandinavia som viste at de nor-
diske land har langt færre angrep. 
Anne Stenersen opplyste at skytevå-
pen blir mer vanlig og nevnte ek-
sempler fra angrepene i Brüssel og 
Paris. FFI mener å se en trend med 
flere gisselsituasjoner, filming og 
streaming av angrep online og en 
mulig fornyet interesse for kjemisk/
biologisk og radiologisk terrorisme.

«Sårbarhetskonferansen 2016» ble 
avrundet med at deltakerne fikk ad-
gang til å stille foredragsholderne 
spørsmål. Årets «Sårbarhetskonfe-
ranse» hadde rekorddeltagelse. Eva-
lueringen viste svært gode tilbake-
meldinger og arrangørene kan si seg 
svært fornøyd.

«Virkemidlene går over fra bruk av bomber til 
skyte- og stikkvåpen. Fra ISILs ståsted enklere 

og billigere, men like skremmende og effektivt. 
For dem er medieoppmerksomheten viktig»
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NY NASJONAL STRATEGI

Hvordan ville skred ved Åkneset påvirket Nødnett?
Flodbølge innover Geiranger, Hellesylt og Tafjord. Det var tema under en 
øvelse i regi av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Rundt 180 deltakere var samlet i to 
dager i Geiranger for å lære og dis-
kutere fjellskredberedskap. Et skred 
i Åkneset vil gjøre stor skade på 
omgivelsene og oversvømme store 
områder. Mange spør seg hvordan 
Nødnett vil kunne bli påvirket.

– Rasutsatte områder er i stor grad 
kartlagt i forbindelse med utbyggin-
gen av Nødnett. Basestasjonene i 
Hellesylt og Geiranger er plassert 
såpass høyt at de ikke direkte påvir-

kes av en flodbølge etter et mulig 
skred, forklarer driftsansvarlig for 
Nødnett i Direktoratet for nødkom-
munikasjon, Terje Bergmann.

IKKE TILFELDIG PLASSERT
Nødnett-stasjonene er ikke tilfeldig 
plassert, men på steder hvor de vil 
gi best mulig dekning. Det tilsier 
plassering av master i høyt terreng.

– Men leid transmisjon, som vi er 
avhengige av, er mer sårbar, som ved 

Åkneset hvor linjene er trukket lenger 
ned i dalen. Dermed kan brudd i 
transmisjonen føre til utfall i Nødnett, 
understreker Bergman. Han påpeker 
at det gis nødvendig operasjonell og 
strategisk støtte til driftsoperatøren 
under større hendelser og kriser. I et 
tenkt scenario med mulig skred i Åk-
neset kunne en mobil basestasjon 
blitt posisjonert i nærheten i tilfelle 
omfattende brudd i transmisjon og 
strømtilførsel. De mobile basestasjo-
nene har satelittforbindelse som gjør 
det mulig for brukerne å få kontakt 
med kontrollrommene og snakke med 
brukere utenfor det lokale deknings-
området, forklarer Terje Bergman.

LOKAL DEKNING VED UTFALL
Nødnett-stasjonene som gir dekning 
i Geiranger og Hellesylt er utstyrt 
med 48 timer nødstrøm fra egne 
batterier. Ved strømutfall utover 48 
timer er det en mulighet å koble på 
aggregat. Det vil kunne gi lokal dek-
ning i lang tid.

– Basestasjoner med 48 timer 
nødstrøm er utstyrt med en funksjon 
som gjør at de kan fungere lokalt selv 
om de mister kontakten med resten 
av nettet. For å få best mulig utnyt-
telse av denne type funksjonalitet 
bør dette innarbeides i lokale bered-
skaps- og samhandlingsplaner, sier 
driftsansvarlig Bergman.

Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgs-
departementet og Forsvarsdepartementet har fastsatt en 
nasjonal strategi for beredskap mot hendelser med far-
lige stoffer og smittsomme sykdommer. Strategien om-
fatter kjemiske stoffer, biologiske agens, radioaktive 
stoffer, nukleært materiale og eksplosiver, såkalte 
CBRNE-midler. I en pressemelding heter det at «Målet er 
at Norge skal være bedre forberedt og ha et bedre system 
for å forebygge, håndtere og lære av alvorlige hendelser 
med farlige stoffer og smittsomme sykdommer».

I strategien er det lagt vekt på de områdene hvor de 

største utfordringene er identifisert og hvor det er størst 
behov for utvikling og tiltak. Det er foreslått mål og tiltak 
på ansvarsforhold, faglig rådgivning til sentralt, regionalt 
og lokalt nivå, i kommunikasjon, kompetanse og kapasitet 
hos nødetatene, sivilmilitært samarbeid, øvelser og inter-
nasjonalt samarbeid.

Strategien skal evalueres ved utløpet av strategiperio-
den på fire år. Evalueringen skal danne grunnlag for nød-
vendige justeringer i det videre arbeidet med beredskap 
mot farlige stoffer og smittsomme sykdommer.
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ET VOKSENDE SIKKERHETSPROBLEM
Bruk av droner skaper både ulykker og nesten-
ulykker. Luftfartstilsynet er bekymret

– Vi mottar rapporter fra flygere og 
tårn hvor droner har vært observert 
i luftrom som tilhører en lufthavn 
eller vært i konflikt med fly eller 
helikopter, forteller seksjonssjef 
Thomas Hytten i Luftfartstilsynet. 
Siden registreringen startet i 2011 
har tilsynet registrert nærmere 80 
saker. Noen ganger går det galt eller 
nesten galt. Droner styrter, krasjer 
eller sneier andre i luften.

BLIR ALLEMANNS EIE
I dag benyttes droner både av For-
svaret og sivile myndighetsorganer 
til overvåking av trafikk, skred, flom 
og andre typer hendelser. Den pro-
fesjonelle anvendelsen er en ting, 
men nå anskaffer stadig flere privat-
personer seg droner. For å fly drone 
kommersielt eller til nytte må en 
være operatør. Det er nå registrert 
eller godkjent over 1.500 operatører 
i Norge, med en daglig tilstrømming 
på rundt 30 egenerklæringer og søk-

nader. Droner er på vei til å bli alle-
mannseie.

DRONER OG FLYPLASSER
– Det viktigste er at det ikke er lov å 
fly drone i nærheten av flyplasser. En 
kollisjon mellom drone og fly, heli-
kopter eller utøvere av luftsport kan 
få alvorlige konsekvenser. Den andre 
hovedregelen er at det er forbudt å 
fly over folk. Det sier seg selv at det 
kan føre til alvorlige skader, og i ver-
ste fall dødsfall, dersom noen får en 
drone i hodet, sier Thomas Hytten.

REGLER FOR HOBBYDRONER
Luftfartstilsynet har laget en egen 
nettside som enkelt viser hva en må 
huske på når en flyr droner til lek og 
hobby, www.dronelek.no. Den gir 
oversikt over reglene. Det er dessu-
ten laget en enkel illustrasjon med 
fem hovedregler.

– Illustrasjonen skal distribueres 
til importørene av droner slik at den 

kan følge med esken helt frem til 
den som skal betale for den i kassen, 
sier kommunikasjonsdirektør i Luft-
fartstilsynet, Frank Gøran Nordheim.

GENERELLE  
BESTEMMELSER FOR BRUK

• Bruk av droner eller RPAS (Rote 
Piloted Aircraft System) er regu-
lert i egen forskrift, kjent som 
bestemmelser for sivil luftfart 
(Forskrift om luftfartøy som ikke 
har fører om bord.)

• All flyging må skje på en hensyns-
full måte som ikke utsetter luftfar-
tøy, personer, fugler, dyr eller 
eiendom for risiko eller for øvrig 
er til sjenanse for allmenheten. 

• Luftfartøyet må til enhver tid være 
godt synlig for den som fører det.

• Det er ikke tillatt å fly høyere enn 
120 meter over bakken eller van-
net og ikke nærmere enn 150 
meter fra folkeansamlinger med 
mer enn 100 personer.

• Det er ikke lov å fly nærmere enn 
550 meter fra andre mennesker, 
kjøretøy eller bygninger som ikke 
er under pilotens kontroll.

AV JAN ERIK THORESEN

En drone driver overvåking av terrenget.
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 I en tid preget av uro og frykt for voldelig ekstremisme opplever Norge en 
strøm av flyktninger og asylsøkere. Hva skal til for å unngå dannelse av 
parallellsamfunn og rekruttering til radikale grupper? Hva gjøres av inn-
vandrergruppene selv? 

INTEGRERING OG 
SAMFUNNSSIKKERHET

TEMA:
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tema: integrering og samfunnssikkerhet
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I det norske samfunn er det mange 
sekulære innvandrere som lenge har 
følt seg stemplet ved at religiøse 
reaksjonære og konservative krefter 
feilaktig har fått lov til å represen-
tere dem i samfunnsdebatten. Et-
terhvert har organisasjoner som LIM 
(Likestilling, Integrering og Mang-
fold), EX-Muslims of Norway og nå 
senest SSI (Senter for Sekulær Inte-
grering) kommet på banen og bi-
dratt til å skape balanse. SSI ble 
stiftet på vårparten i år. Initiativta-
kere var den sekulære muslimen 
Cemal Knudsen Yucel. Sammen med 
norsk-pakistaneren Shakell Rehman 
og psykiater/psykoanalytiker Shah-
ram Shaygani ønsker organisasjonen 
å gi et alternativ til radikalisering og 
være en motpol til konservative 
moskeer med rigide holdninger.

Trygge Samfunn har hatt en sam-

tale med Shahram Shaygani, som 
selv kom til Norge som iransk flykt-
ning i 1988.

– Som ny asylsøker fikk jeg erfare 
hvordan det var å bli integrert i det 
norske samfunn. Jeg opplevde å bli 
positivt mottatt og merket relativt 
lite til at jeg var «annerledes». Det 
kunne komme noen bemerkninger 
om norskuttalen til å begynne med, 
men det opphørte raskt. Jeg fikk 
studere medisin og ble lege. Etter-
hvert spesialiserte jeg meg innen 
psykiatri og psykoanalyse, forteller 
Shahram Shaygani, som i dag bor i 
Lillestrøm, er gift og har en sønn. Til 
daglig praktiserer han på Trasopkli-
nikken der han behandler rusavhen-
gige.

STOR AVSTAND
Etter hvert som Shaygani fikk fot-
feste i det norske samfunnet opp-
levde han at det var stor avstand 
mellom enkelte konservative musli-
mer og etniske nordmenn.

– Avstanden var urovekkende. Jeg 
er selv muslim, men ikke religiøst 
aktiv. Sammen med likesinnede ven-
ner ble jeg vitne til at samfunnsde-
batten ofte ble dominert av konser-
vative muslimer med åpenbar 
mangel på åpenhet i forhold til å se 
eget ansvar for å bidra til god inte-
grering. I Norge er muslimene like-
verdige medborgere med de samme 
rettigheter som andre, men også 
med ansvar for å bevare de sekulære 
grunnverdiene samfunnet vårt byg-
ger på, og som muslimene selv nyter 

godt av. Når de insisterer på å frem-
stille seg som en gruppe i religions-
frihetens navn, tenker jeg de samti-
dig må ta hensyn til de sekulære 
rammene som gjør religionsfriheten 
mulig, påpeker dr. Shaygani.

MÅ HA EN STEMME
Som utdannet psykoanalytiker er 
Shahram Shaygani opptatt av hvor-
dan mennesker kommuniserer med 
hverandre. Han opplevde at seku-
lære muslimer ikke hadde noen 
stemme. Så begynte han å skrive 
kronikker.

– SSI er opptatt av at det er mulig 
å leve sammen. Da jeg ble norsk 
søkte jeg meg til sekulære verdier. 
Jeg er overbevist om at det demper 
fremmedhat. I debattene med kon-
servative muslimer møter en ofte et 
sterkt forsvar. Offermentaliteten er 
påtagelig og etterfølges gjerne av 
benektning. Jeg mener det er en del 
problematiske holdninger som er 
med på å skape en mislykket inte-
grering. Dette kaller jeg des-integre-
rende faktorer. Noen av disse er bruk 
av barnehijab, niqab og burka, ar-
rangerte ekteskap, tvangsekteskap, 
overdreven fokus på islam, koranun-
dervisning helt fra barnealder, om-
skjæring og overdreven frykt for og 
kontroll av seksualitet. 

Lav deltakelse i yrkeslivet blant 
kvinner i visse innvandrergrupper 
som, kombinert med kontantstøtte, 
resulterer ofte i at barn møter til 
første skoledag med manglende 
norskkunnskaper. Alt dette gjør at 

MANGLENDE INTEGRERING SKAPER 
RADIKALISERING
– I Norge er muslimene likeverdige medborgere med etniske nordmenn. Det 
innebærer et ansvar for å bevare de grunnverdier det norske samfunnet er 
bygget på. Konservative muslimer har holdninger som bidrar til å skape og 
opprettholde en mislykket integrering sier psykiater Shahram Shaygani, som 
er leder for Senter for Sekulær Integrering (SSI).
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mange muslimer distanserer seg fra 
det samfunn de skal integreres i og 
danner grobunn for etablering av 
parallellsamfunn, sier Shaygani.

MER ÅPENHET
Han mener at jo mer åpne en er, jo 
bedre går integreringen.

– Ved å holde tilbake, hindrer en 
utviklingen. Mange unge muslimer 
strir med dårlig samvittighet når de 
prøver å tilpasse seg våre norske 
grunnverdier, Når konservative kref-
ter truer med frastøtelse i familien 
dersom en ikke lever opp til rigide 
regler fra middelalderen gjør det noe 
med unge sinn. Jo mer lukket det er 
for kritisk tenkning jo større proble-
mer skapes det for ungdom i en 

sårbar alder. Vi snakker om en psy-
kologisk integrering, sier Shahram 
Shaygani.

EN VIKTIG OPPGAVE
Etter at SSI ble etablert har mange 
unge muslimer tatt kontakt og tak-
ket for at noen taler deres sak.

– Jeg treffer mange som bærer på 
sorg, sinne, frustrasjon og samvit-
tighetskvaler. Det kan ikke under-
strekes sterkt nok at konservative 

muslimer bærer et stort ansvar. Si-
tuasjonen krever nytenkning. Ansva-
ret for neste generasjon må veie 
tungt. ISS må fokusere på mulighe-
tene og vise at det går godt an å være 
en god muslim og samtidig etterleve 
norske verdier. Vi må forstå vår for-
tid og bruke den kunnskapen til å gå 

videre. Vi kan ikke kreve noen som 
helst særbehandling i samfunnet, 
som på godt og vondt også er globa-
lisert, understreker dr. Shaygani.

«Alt dette gjør at mange muslimer distanserer seg 
fra det samfunn de skal integreres i og danner 
grobunn for etablering av parallellsamfunn»

– Det er viktig å sørge for at de som blir i Norge over en 
viss tid kjenner til hvilke verdier og regler vi legger til 
grunn. Spesielt gjelder dette ytringsfrihet, religionsfrihet 
og likestilling, sier innvandrings- og integreringsminister 
Sylvi Listhaug i forbindelse med bevilgningen på 34 mil-
lioner kroner til ulike tiltak på asylmottakene.

23,3 millioner kroner skal gå til å innføre 50 timers 
undervisning i norsk kultur og samfunnskunnskap. I til-
legg er det i neste års statsbudsjett satt av 10,9 millioner 

kroner til dialoggrupper for å forebygge vold i mottak. 
Statsråden mener mangel på norsk samfunnskunnskap 
henger sammen med hvilke holdninger som kan skape 
vold på asylmottak.

– Å lære norske verdier er en betydelig del av det volds-
forbyggende arbeid. Ingen legger igjen sine holdninger på 
grensen. Kommer du fra et land hvor kvinner er under-
trykket, er det stor sannsynlighet for at det er ditt utgangs-
punkt når du kommer til Norge, sier Sylvi Listhaug.

Skal spre norske verdier
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Et talende bilde fra Kurdistan.

Fra angrepet på Regjeringsbygget i 2011.
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tema: integrering og samfunnssikkerhet

MANGE MED FREMMEDKULTURELL 
BAKGRUNN
– I Forsvaret har vi god erfaring med mannskaper som ikke er etnisk norske. Vi 
er pålagt å følge Sikkerhetsloven og vektlegger en korrekt behandling av hvert 
enkelt individ som skal inn til førstegangstjeneste. Alle sikkerhetsklareringer er 
individuelle. Vi kan ikke lefle med sikkerheten, sier orlogskaptein Per-Thomas 
Bøe, stabsoffiser i Vernepliktsverket.

I 2013 ble Forsvaret tildelt Mang-
foldprisen for sitt arbeid for blant 
annet å iverksette gode tiltak for å 
rekruttere personer med innvan-
drerbakgrunn og tiltak for at alle 
grupper skal integreres på arbeids-
plassen. Prisen deles årlig ut av Inte-
grerings- og mangfoldsdirektoratet 
og går til virksomheter som utmer-
ker seg med sitt arbeid for mangfold 
på arbeidsplassen.

MANGFOLD
– En militær karriere starter med 
seleksjon og førstegangstjeneste. 
Det er der vi bygger kultur, forstå-
else og mangfold. Balansegangen 
mellom sikkerhet og operativ evne 
er vanskelig og setter krav til godt 
lederskap. Når en må ta hensyn til 
mangfoldet blant de 8.000 rekrut-
tene som årlig står på Forsvarets 
terskel, så sier det seg selv at dette 
er utfordrende. Jo større mangfold, 
jo bedre kan oppgavene løses, fordi 
kompetansen vil være allsidig. Men 
ett sted må det settes en grense for 
det hensyn som skal utvises. Forsva-
rets seleksjon bygger på profesjona-
litet og alltid med loven i hånd. 
Kravene til ryddighet og etterrette-
lighet er høye; vi må behandle folk 
skikkelig. Integrering av personer 
med en annen etnisk bakgrunn tar 
mangfoldet enda lenger, sier orlogs-
kaptein Per-Thomas Bøe.

FORSVARETS BEHOV
– Det er ene og alene Forsvarets behov 
som styrer hvem og hvor mange som 
tas inn i førstegangstjenesten. Forsva-
ret er en populær arbeidsplass mange 
søker seg til. Mange av dem med frem-

medkulturell bakgrunn er ressursper-
soner. De integreres lettere. I Forsvaret 
stiller alle likt. Vi går i de samme 
uniformene, vi står opp samtidig om 
morgenen og deltar på de samme ri-
tualene. Vi har prester, imamer og 
humanetikere for dem som trenger 
det. Også når det gjelder kostholdet er 
det slik at de som av religiøse årsaker 
ikke kan spise svinekjøtt får fullgode 
alternativer. Summen av tiltak gjør at 
Forsvaret står sterkt rustet hva angår 
integrering. Men ønsker og krav har 
dog en grense. Eksempelvis vil en i 
visse krisesituasjoner ikke kunne tilby 
stridsrasjoner med alternativt innhold, 
sier orlogskaptein Bøe.

SULTEN PÅ UTVIKLING
Selv om Forsvaret er kommet langt i 
en vellykket integrering, er det et 
ønske om stadig å forbedre seg.

– Vi er sultne på å videreutvikle 
oss. Alt bunner i at det til enhver tid 
skal være til de beste for Forsvaret. Vi 
kan ikke fire på sikkerheten. Alle sik-
kerhetsklareringer er individuelle. Vi 
rådfører oss med UDI, PST, NSM og 
Politiet. I vårt arbeid føler vi at vi 
stadig kommer nærmere de helt gode 
løsninger, understeker orlogskaptein 
Per-Thomas Bøe, stabsoffiser i Verne-
pliktsverket.

Vernepliktige marsjerer på Akershus.
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Mahmond Faramand kom til Norge 
som flyktning fra Iran da han var 8 
år gammel. Familien bosatte seg i 
Porsgrunn. Under oppveksten opp-
levde han hvordan det var å bli sett 
på som litt «annerledes» på skolen, 
men det ga seg etterhvert. Tidlig 
bestemte han seg for å satse på For-
svaret. Det ble Befalsskole og Krigs-
skole og deretter ingeniørutdan-

nelse i elektronikk ved Høgskolen i 
Telemark. Han har tidligere arbeidet 
i Direktoratet for Samfunnssikkerhet 
og Beredskap og i Forsvaret (8år). I 
2013 ble Farahmand ansatt i Jernba-
neverket som ansvarlig for «forebyg-
ging av tilsiktede hendelser». Helt 
fra han kom til landet har han vært 
opptatt av problematikken rundt 
integrering. Etter en årrekke som 

styremedlem i LIM (Likestilling, In-
tegrering og Mangfold) er han nå 
organisasjonens talsperson.

GRUNNLEGGENDE ULIKHETER
– Asylsøkere og flyktninger som 
kommer til Norge har røtter i helt 
ulike kulturer. De er oppvokst i land 
der nær sagt ingenting fungerer, der 
en ikke fritt kan gi uttrykk for egne 

meninger og der en ikke har tillit til 
myndighetsorganene. Overgangen 
til det norske samfunn, velorganisert 
og åpent som det er, oppleves som 
sjokkartet for de fleste. Frykt og 
uvisshet er dypt rotfestet hos mange. 
Mistenksomheten basert på tidli-
gere opplevelser ligger latent i visse 
miljøer. Ubearbeidede traumer hos 
dem som komme fra krigsherjede 
områder kan gi seg mange utslag. 
Jeg synes norske myndigheter langt 
på vei har gjort en akseptabel inn-
sats for å avhjelpe de situasjoner 
som oppsto da strømmen av asylsø-
kere brått ble et faktum for ett år 
siden, sier Mahmoud Farahmand.

Han påpeker at de som skal inte-
greres i det norske samfunn også har 
et ansvar for at prosessen skal lykkes 
godt.

– Familier som får permanent opp-
holdstillatelse står overfor en del ut-
fordringer. Å frigjøre seg fra et levesett 
som er helt forskjellig fra det de skal 
gå inn i setter krav. En må bestemme 
seg for å ville og gå inn i prosessen 

med åpent sinn. Her ligger det utfor-
dringer, spesielt om foreldrene er 
konservative muslimer. Å la barn og 
unge bli konfrontert med vestlige 
verdier skaper ofte store konflikter i 
en familie, påpeker Farahmand.

MÅ STOLE PÅ SAMFUNNET
– I LIM får vi ofte spørsmål om råd 
til dem som sliter. Mitt svar er at en 

– Forsvinner ytringsrommet, 
forsvinner handlingsrommet
– De patriarkalske strukturer må ikke få grobunn i det norske samfunn. Islams 
religion må presses utenfra. «De skamløse jentene» setter uenigheten på spis-
sen. Det er nødvendig og bra, sier talsmannen for LIM (Likestilling, Integrering 
og Mangfold), Mahmoud Farahmand.

«Ved å stenge seg selv ute, sosialt sett, skapes  
grobunn for parallellsamfunn og ekstremisme, 

som i verste fall kan bli voldelig»
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Mahmoud Farahmand Fargerikt fellesskap blandt barna.
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skal stole på samfunnet. Folk vil deg 
vel. Nordmenn er til å stole på. Men 
du må også selv gi noe; være villig 
til å komme med en åpen hånd. Vi 
opplever dessverre mange eksem-
pler på at grupper av innvandrere 
klager og krever, mens en selv ikke 
er villig til å forstå og akseptere. De 
patriarkalske strukturer må ikke få 
grobunn. Islamsk religion må pres-
ses utenfra. Når kvinner i niqab 
krever å bli integrert i det norske 
samfunn uten å gi avkall på den vir-
ker det spesielt utfordrende og ska-
der integreringsarbeidet. Jeg synes 
«de skamløse jentene» er et flott 
tiltak. Uenigheten må synliggjøres. 
Dette samfunnet er basert på andre 
verdier. Jeg sier til dem som spør at 
de må søke informasjon, prøve å 
forstå forskjellene og ta dem innover 
seg. Innvandrerbarn må gjøre ting 
som etnisk norske barn gjør. Hvis 
ikke får barna problemer som de tar 

med seg inn i ungdomsårene. Ved å 
stenge seg selv ute, sosialt sett, ska-
pes grobunn for parallellsamfunn og 
ekstremisme, som i verste fall kan 
bli voldelig, sier Mahmoud Farah-
mand.

ÅPENHETEN MÅ BEVARES
– Forsvinner ytringsrommet, vil også 
handlingsrommet forsvinne. Vi må 
alle bli mer bevisste på de verdier, 
muligheter og rettigheter vi er så 
heldige å ha her i landet. Politikere 
må slutte å konkurrere om hvem som 
er «snillest». Jeg synes mange går 
altfor langt i å love gull og grønne 
skoger. Å sy puter under armene på 
innvandrere som ikke selv er interes-
sert i å bli integrert, er å gi ris til egen 
bak. Vi må være krystallklare på at 
det viktigste er å opprettholde vel-
ferdsstaten. Uten den har vi ingenting 
sier Mahmoud Farahmand.

Oppskriften på 
utvikling av  
parallellsamfunn
Islam Net tilbyr halaljobber på 
internett. Skadelig for integre-
ringen, mener både politikere og 
innvandrerorganisasjoner.

Nettstedet ramser opp hvilke typer 
jobber som er uaktuelle for dem som 
strengt holder seg til Islams lære. Is-
lam Net er landets største muslimske 
ungdomsorganisasjon målt i antall 
medlemmer, i overkant av 2.600. I et 
par år har den drevet arbeidsformid-
lingstjeneste på Facebook. På Islam 
Net ramses det opp hva som er Ha-
ram (i strid med islam). Å jobbe på en 
arbeidsplass hvor menn og kvinner 
omgås er Haram. Det samme er å 
selge svinekjøtt eller om en taxisjåfør 
skulle kjøre passasjerer til steder 
hvor det serveres alkohol. Talsperso-
nen for nettstedet, Jones Shokri, sier 
til Dagsavisen at han ikke kunne ha 
jobbet i bar, og heller ikke i bank, for 
de opererer med renter. Å jobbe i 
inkassoselskaper strider mot islam, 
påpeker Shokri.

DE FLESTE TILPASSER SEG
– I visse miljøer er det grunn til be-
kymring. Religiøse skikker og regler 
blir et hinder for sysselsetting, adva-
rer AP-politiker Jan Bøhler, som 
imidlertid presiserer at flertallet av 
muslimer ønsker å tilpasse seg.

Tjenstedirektør i NAV; Kjell Hug-
vik, forteller at ansatte i hans etat 
ofte møter på denne problemstil-
lingen. 

– Noen vegrer seg mot å ta jobb 
eller praksisplass på grunn av reli-
giøs politisk, kulturell eller etisk 
overbevisning, sier han.

– Islam Net står langt fra et de-
mokratisk samfunn som baserer seg 
på sekulære og humanistiske ver-
dier. De understreker at de er en 
fredelig organisasjon som tar av-
stand fra vold og at deres eksistens 
er helt uproblematisk. Men det er 
slett ikke tilfelle, sier leder for Sen-
ter for Sekulær Integrering, Shahram 
Shaygani.
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- Stort mangfold i asylmottakene
– Bare et fåtall av dem som søker asyl i Norge har gyldig ID når de ankommer 
landet. Det er en stor og kompleks oppgave å innhente relevant informasjon 
om personer som kommer uten pass eller annen gyldig ID. Vi må nok være 
forberedt på en ny flyktningstrøm hvis Schengen-landene åpner grensene 
igjen, sier kommunikasjonsdirektør Ingeborg Grimsmo i Utlendingsdirektora-
tet (UDI). – Jeg synes nordmenn flest har vist positive holdninger og bidratt til 
at de mange asylsøkerne som kom i fjor fikk en god velkomst, sier hun.

Da Norge i fjor høst brått ble kon-
frontert med et skred av personer 
som flyktet fra krig og terror, var det 
nødvendig for myndighetene raskt å 
gripe fatt i utfordringene. Det var 
ingen av de europeiske land som var 
forberedt på omfanget. I Norge er 
det UDI som skal legge til rette for 
lovlig innvandring og gi beskyttelse 
til flyktninger. Samfunnsoppdraget 
omfatter også å hindre misbruk av 
regelverket og tilby innkvartering til 
asylsøkere.

– Det er UDIs oppgave å ta hånd 
om asylsøkerne som kommer til 
Norge frem til et lovlig vedtak er fat-
tet, men først etter at Politiets Utlen-
dingsenhet, PU, har foretatt den 
første registreringen. De som får 
avslag på sin søknad må returneres, 
om nødvendig med tvang av PU. In-
tegrering av dem som får innvilget 
lovlig opphold er Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratets (IMDI) opp-
gave, presiserer Ingeborg Grimsmo.

– Utfordringene med å tilby til-
fredsstillende innkvartering var 
store. Ved Storskog i Finnmark krys-
set mellom 50 og 100 asylsøkere 
grensen hver dag. Det ble et stort 
press på det lille lokalsamfunnet og 
de som bodde der. Jeg er imponert 
over hvordan kommunene og en-
keltmennesker stilte opp og hjalp til. 
Uten en omfattende lokal og frivillig 
innsats ville situasjonen blitt langt 
vanskeligere å håndtere. I dag be-
finner de som kom over Storskog seg 
i asylmottak over hele landet, eller 
de har returnert til Russland eller til 
hjemlandet hvis de ikke har fått 
opphold i Norge. 

I utgangspunktet var det ikke så 
rart at nordmenn følte uro når så 
mange kom på en gang i fjor høst. 

Men det at de fleste var syrere gjorde 
at folk forsto at de var reelle flyktnin-
ger som kom fra krigsherjede områ-
der og trengte hjelp, sier Ingeborg 
Grimsmo.

ID ER ET PROBLEM
– Bare et fåtall av dem som vanligvis 
kommer til Norge og søker asyl har 
gyldig ID. Syrerne som kom i fjor var 
et unntak, og det samme gjaldt alle 

som kom over Storskog, de hadde 
pass med seg. Like fullt er det vår 
oppgave å ettergå alle som vil søke 
om asyl på en slik måte at det ikke 
skal være rom for juks. Med dagens 
teknologi kan vi også gå tilbake i 
eldre saker hvis vi får tips om juks 
på ID. Sammen med politiet har vi 
avslørt mange som har jukset tidli-
gere. De får oppholdstillatelsen truk-
ket tilbake. Slike saker kan få stor 
negativ medieoppmerksomhet for 
oss, men det er viktig å ta tak i dette 
for å hindre fremtidig juks., sier 
kommunikasjonsdirektør Grimsmo.

SPESIELT SÅRBARE
– Blant asylsøkerne som kom i fjor 
var det mange enslige mindreårige, 
spesielt fra Afghanistan, Eritrea og 

Syria. De er spesielt sårbare og vi 
legger sterk vekt på gode omsorgs-
tiltak i mottak som huser mindreå-
rige. Barna som kommer alene får et 
annet tilsyn enn de voksne. Vi er 
avhengige av frivillig innsats og opp-
lever et stort engasjement. Idretts-
lag, velforeninger, frivillige organi-
sasjoner, skoler og enkeltpersoner er 
med på å legge forholdene til rette 
for at barna skal kunne være med på 

«Vi må være sikre på at det ikke innvilges 
opphold til personer som har en fortid  

knyttet til radikale og ekstreme grupper og  
som vil kunne bli problematiske  

for det norske samfunn»

Ingeborg Grimsmo
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ulike aktiviteter, forteller Ingeborg 
Grimsmo.

15.000 PÅ MOTTAK
Hun presiserer at ikke alle som kom 
over Storskog hadde til hensikt å 
søke asyl, men at en del av dem øn-
sket å søke seg til jobb og studier i 
Norge. De hadde nok blitt lurt av 
noen som skulle tjene penger på 
dette.

– Nå befinner det seg  ca 15.000 
flyktninger rundt om i landet på 
forskjellige mottak. Mange av dem 
venter fortsatt på å få saken sin be-
handlet. Mangfoldet er stort. Folk 

kommer fra ulike land, kulturer og 
samfunnslag. Felles for dem alle er 
at de ønsker en bedre fremtid i 
trygge omgivelser. Mange av sakene 
er tidkrevende å behandle. Vi må 
være sikre på at det ikke innvilges 
opphold til personer som har en 
fortid knyttet til radikale og ekstre-
me grupper og som vil kunne bli 
problematiske for det norske sam-
funn. Her får vi god hjelp fra PST, 
påpeker Grimsmo.

HVEM BLIR RADIKALISERT?
I følge PSTs rapport om hvem som 
blir radikalisert i Norge pekes det på 

ulike faktorer. Mange av dem kom til 
Norge som barn, mistet tidlig en el-
ler begge foreldrene og har hatt en 
vanskelig oppvekst. De har gjort det 
dårlig på skolen, har ikke vært i jobb 
og har søkt seg til kriminelle og vol-
delige miljøer.

– Det sier seg selv at det er viktig 
å fange opp disse ungdommene før 
de havner på skråplanet. Her har det 
norske samfunnet en stor og viktig 
integreringsoppgave, sier kommuni-
kasjonsdirektør i UDI, Ingeborg 
Grimsmo
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VIKTIGE KFB-FOREDRAG
KFBs daglige leder, Hanne Garder, har ved flere anledninger den senere tid 
holt foredrag om totalforsvarskonseptet og hvordan enkeltmennesker kan 
møte dagens trussel- og risikobilde.

Norske Reserveoffiserers Forening (NROF) arrangerte introduksjonskurs 
til PSYOPS i Aulaen på Akershus Festning 15.–16. oktober. Til stede var i 
overkant av 30 personer. Hanne Garders foredrag hadde tittelen «Utfor-
dringer og fremtidsperspektiver for norsk totalberedskap».

KFBs «Linderudkonferanse 2015» med temaet «Terror på kjøpesentre» 
hadde inspirert beredskapssjefen i Sandnes kommune, Torbjørn Cornelius-
sen, til å videreføre temaet til sin egen kommune. Han fikk med seg den 
lokale Næringsforeningen. Den 2. november arrangerte de i fellesskap 
beredskapskonferansen «Urban terrorisme og hverdagssikkerhet».

Arrangementet fant sted i Viftefabrikken i Sandnes 2. november og sam-
let i overkant av 80 deltakere. Etter at ordføreren i Sandnes kommune, 
Stanley Wirak, hadde åpnet konferansen, ble det holdt en rekke innlegg 
om samfunnssikkerhet ut fra flere vinklinger. Leder for UK Senior National 
Coordinator Counter Terrorism, Mr. John Parkinson, var først ute med te-
maet «The threats and challenges of preparing and responding to urban 
terrorism». Deretter fulgte innlegg om risikostyring, sikkerhtskultur I Thon-
gruppen, politiet, sikkerhet og byutvikling, digital identitet og personvern. 
Hanne Garders foredrag hadde tittelen «Hvor forberedt er vi på å møte 
dagens trussel – og risikobilde?»

En engasjert forsamling stilte de ulike foredragsholdere en rekke spørs-
mål på den vellykkede konferansen.

KFB ØNSKER FLERE ENKELTMEDLEMMER
Dagens trussel- og risikobilde med potensielle muligheter for naturutløste 
hendelser, terroranslag og digitale utfordringer krever en samordning av 
våre totale beredskapsressurser for å ivareta samfunnssikkerheten.

KFB arbeider for å gjøre samfunnet mer robust og mindre sårbart i en 
krisesituasjon. Vi vil gjerne ha flere med oss – vil du være med? Ett års 
medlemskap koster kr. 150,-. Les mer om hva du får ved å bli medlem på 
våre hjemmesider www.kfb.no

To av dem som melder seg inn i KFB innen 31. januar 2017 kan bli trukket 
ut som vinner av en nødlader.

ET SKRITT I RIKTIG RETNING

NEGOTIA VIL HA RASKERE  
INTEGRERING
Raskere integrering av flyktninger er 
ett av de innspill Negotia har fremmet 
i forbindelse med statsbudsjettet. I et 
brev til Stortingets arbeids- og sosial-
komite heter det at «Negotia slutter 
opp om satsingen på «kartlegging av 
kompetanse for personer i asylmot-
tak», men det er ikke godt nok å 
begrense dette til «flyktninger som har 
kompetanse som er etterspurt i marke-
det». Ordningen må gjøres så bred 
som mulig, slik at flest mulig i arbeids-
før alder og med arbeidsevne, inklude-
res i arbeidslivet så raskt som mulig».

Negotia mener at ved å få folk i arbeid 
så minsker risikoen for etablering av 
parllellsamfunn og ekstremisme

KREVER FORBUD
Norges Kvinne- og familieforbund krever 
forbud mot salg av de såkalte GTA-spil-
lene i Norge. Australia har allerede et 
slikt forbud.

– Disse spillene er blitt en sand-
kasse for vold. Drap og ondskap frem-
stilles som underholdning. Ofrene blir 
øksedrept, knivdrept, overkjørt av bil, 
skutt og satt fyr på. Tilgengelig fors-
kning viser at brukerne av spillene blir 
yngre og yngre, tross 18-års alders-
grensen. Spillene alminneliggjør og 
ufarliggjør vold og mord. Vi mener 
dette bidrar til å skape aksept for at 
det er greit å trakassere og opptre tru-
ende og det som verre er, sier for-
bundsleder Elisabeth Rusdal.

– Vi trenger absolutt ikke å oppmun-
tre til samfunnsfiendtlig atferd blant 
unge i en hverdag der sårbarheten er 
stor, sier forbundslederen.

– Justisminister Anders Anundsen 
møter mange av kravene Politiets 
Fellesforbund har hatt i statsbud-
sjettet for 2017. Det er gledelig at 
han har fanget opp de konkrete pro-
blemene i staten, sier forbundsleder 
Sigve Bolstad i et intervju med TV2.

I budsjettet for 2017 tilgodeses 
politiet med 300 millioner kroner 
for å styrke driftsbudsjettene i poli-
tidistriktene. Bolstad er opptatt av 

at midlene ikke blir borte på veien, 
men at dette, reelt sett, blir en øk-
ning. Han påpeker at det er der ute 
i politi-Norge samfunnsoppdraget 
skal løses.

I budsjettet ligger det i tillegg 
330 millioner kroner til å ansette de 
nyutdannede politifolkene fra Poli-
tihøgskolen. Det er også gitt penger 
til innkjøp av to nye politihelikop-
tre, og mange av politiets biler skal 

få nummergjenkjenningsutstyr.
– Etaten sliter med store økono-

miske etterslep. Å heve norsk politi 
opp på et høyere IKT-nivå koster 
mye penger. Budsjettet er et skritt i 
riktig retning, men det løser ikke 
alle problemer. Det er viktig at både 
justisministeren og Politiets Felles-
forbund holder fokuset på budsjet-
tene også fremover, understreker 
forbundsleder Sigve Bolstad.

Bildetekst

http://www.kfb.no
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87 PROSENT ER POSITIVE TIL FORSVARET

– VI MÅ FØLGE OPP NATOs MÅL!
Norges Forsvarsforening har et sterkt engasjement for å 
styrke det norske forsvar. Etter at statsbudsjett og lang-
tidsplanen er blitt en realitet, sier generalsekretær Chris-
tian Bugge Hjort at arbeidet fortsetter med uforminsket 
kraft.

– Vi vil kjempe for økte bevilgninger og er i mot at 
anskaffelsen av nye kampfly skal reduseres. Samtidig 
vektlegger vi at flere elementer i forsvarsstrukturen skal 
styrkes. Norge må følge opp NATOs mål om at forsvars-
budsjettet skal komme opp i 2 prosent av bruttonasjo-
nalproduktet (BNP). Vi kommer til å benytte alle våre 
kommunikasjonsflater og all vår innflytelse for å fremme 
dette. Høyt på prioriteringslisten står også tiltak for å 
fremme norsk samfunnssikkerhet generelt, sir Bugge 
Hjort.

Folk og Forsvar bestiller årlig me-
ningsmålinger om det norske folks 
holdning til Forsvaret og deltakelse 
i internasjonalt samarbeid i regi av 
NATO, FN og EU. Resultatene benyt-
tes av forskere, foredragsholdere og 
media. Målingene, som utføres av 
Opinion, har foregått over mange år 
og gir verdifull bakgrunn for å be-
dømme utviklingen i holdninger i 
det norske samfunnet.

I den nyeste målingen viser det 
seg at det er en økende oppslutning 
om å ha et militært forsvar i Norge. 
Hele 87 prosent av nordmenn er 

positive, mens kun 3 prosent er i 
mot. Vi må helt tilbake ti 2008 for å 
finne en høyere andel. Menn (89 
prosent) er noe mer positive enn 
kvinner (84 prosent). Personer over 
55 år er mest positive (93 prosent). 
Aldersgruppen 25–29 år er mest 
negative, med en oppslutning på 79 
prosent. Likevel er dette en markant 
økning på 15 prosent fra 2015.

3 av 4 nordmenn (77 prosent) 
ønsker å beholde verneplikten. Når 
det gjelder kvaliteten til Forsvaret 
har 41 prosent inntrykk av at den er 
svært god eller ganske god. I under-

kant av halvparten (45 prosent) av 
de spurte mener at dagens forsvars-
budsjett er for lite.

3 av 4 (76 prosent) mener at med-
lemskapet i NATO bidrar til å trygge 
landet. Videre er 7 av 10 (71 prosent) 
enige eller delvis enige i at Norge 
bør bidra med styrker i NATO-ope-
rasjoner som er forankret i FN-
mandat. Under halvparten av nord-
menn (43 prosent) er helt eller 
delvis enige i at Norge bør delta i 
EUs sivile eller militære operasjoner.

Undersøkelsen kan i sin helhet 
lastes ned fra www.folkogfosvar.no

VERDIKONFERANSEN 2016

«Verdikonferansen 2016» ble arrangert 10. november på 
Litteraturhuset i regi av KFB. Konferansen, som omfattet 
73 deltakere, satte søkelyset på betydningen av god inte-
grering for å unngå etablering av parallellsamfunn og 
rekruttering til ekstreme miljøer. Representanter fra 
Justis- og beredskapsdepartementet og UDI ga en oversikt 
over flyktningsituasjonen og håndteringen av dem som 
sitter på mottak.Talspersoner fra ulike innvandrerorgani-
sasjoner, skoleverket og Forsvaret orienterte om hvilke 
tiltak som var satt ut i livet på de respektive arenaer.

I temadelen (side 10–17) finnes intervjuer med de mest 
sentrale foredragsholderne; Shahram Shaygani, Ingeborg 
Grimsmo, Mahmoud Farahmand og Per-Thomas Bøe.

Avslutningsvis var det en paneldiskusjon med anled-
ning for deltakerne til å stille spørsmål. Konferansen ble 
ledet av Geir Helljesen, tidligere nyhetsanker i NRK.Fo
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Bruk av religiøse hodeplagg ble et diksusjonstema.
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profilen

A
llerede i 4-års alderen var 
Helle Christine Hessen fast 
bestemt på å bli ballettdan-

ser. Hun øvde både sent og tidlig. Da 
hun begynte på videregående skole 
i hjembyen Ålesund ble det, naturlig 
nok, musikk, dans og drama i tillegg 
til realfag. Etter videregående i 2008 
ville hun fortsatt satse på dansen og 
søkte Statens balletthøgskole. Så ble 
hun kalt inn til sesjon. Det varte ikke 
lenge før hun bestemte seg for en 
militær karriere. I 2009 søkte hun 
Befalsskolen i Sjøforsvaret og kom 
inn. I 6 måneder virket hun som in-
struktør på KNMHH.

BLE ANBEFALT
Mens hun var på Befalsskolen skjed-
de noe som virkelig skulle sette fart 
i karrieren.

– Sølve Bruvik, som var veileder 

på opptaket på Befalsskolen, kom til 
meg og sa at jeg burde søke Krigs-
skolen. Han hadde stor tro på meg, 

og sa det til meg. Det hadde effekt.  
Jeg husker spesielt godt at han sa 
følgende: «Det verste som kan skje 
er at du kommer inn». Så søkte jeg 
og kom inn som kadett på Hærens 
operative linje på Linderud. Jeg skif-
tet fra Sjøforsvaret til Hæren, men 
det gikk fint. De tre årene på Krigs-
skolen gikk fort. Utdannelsen var 
krevende, men jeg stortrivdes i mil-

jøet. Ledelse har alltid interessert 
meg. Å kunne jobbe med mennesker, 
og lære hvordan ulikt lederskap ut-

spiller seg har alltid interessert meg.  
Det å jobbe i team, sammen mot et 
mål har alltid vær min greie. 

TIL SANITETSBATALJONEN
Etter at hun var ferdig med Krigs-
skolen i 2013 ble Helle Hessen 
troppssjef KP1 Sanitetsbataljonen. 
Der tjenestegjorde hun i 2 år.

– Innledningsvis hadde jeg ansvar 

Det sto mellom en karriere som ballettdanser 
eller en karriere i Forsvaret for Helle Christine 
Hessen. Skjebnen ville det siste. 
– Jeg stortrives blant flotte kolleger og 
spennende oppgaver, sier hun.

FRA DANS TIL 
FORSVAR

«Å kunne jobbe med mennesker, og lære  
hvordan ulikt lederskap utspiller seg har alltid 

interessert meg. Det å jobbe i team, sammen 
mot et mål har alltid vær min greie»

AV JAN ERIK THORESENFo
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for områdesaniteten i Brigaden og 
senere for samvirketroppen til 2Bn. 
Så ble jeg nestkommanderende KP5 
Sanitetsbataljonen hvor jeg til dags 
dato også tjenestegjør. Fra april til 
juni i år var jeg fungerende kompa-
nisjef i KP5 Sanitetsbataljonen, da 
sjefen hadde pappaperm. Det var 
utfordrende, men veldig lærerikt og 
interesseskapende forteller Hessen.

MANGE INTERESSER
Som tidligere danser og idrettsutø-
ver har hun et naturlig behov for 
fysiske utfordringer. Ikke rent sjel-

den er det løpeturer som står på 
programmet før arbeidsdagen be-
gynner. Sammen med gode venner 
deltar hun i skogsløp og ultraløp. 

– For meg er det fin avkobling å 
kunne trene. Er jeg i fysisk form fun-
gerer jeg også bedre på jobb. Jeg 
utfordrer meg selv ved å ha kon-
krete mål å jobbe mot. Før somme-
ren var dette et lengre ultraløp, nå 
mot vinteren er det Mørketidsmila i 
Tromsø som gjelder. Og så er jeg 
opptatt av å lære nye ting, det gir 
meg motivasjon. For tiden studerer 
jeg Strategisk ledelse og økonomi 

ved Universitet i Tromsø. Det er bra 
å kunne utvide sine kunnskaper, 
også fra sivil sektor. Tro det eller ei, 
men mye er faktisk gjenkjennbart! 
Forsvaret åpner mange muligheter 
til videreutvikling. Som arbeidsgiver 
legger Forsvaret alt til rette på en 
fantastisk måte. Jeg angrer ikke en 
dag på at jeg valgte en militær kar-
riere. Godt miljø, flotte kolleger, 
spennende utfordringer og mulighe-
ter til å flytte på seg  er verdier jeg 
verdsetter svært høyt på det stadiet 
jeg er nå, sier Helle Hessen.
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Forsvarets sanitet i MEDEVAC – øvelse under Joint Viking 2015 i Finnmark.



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

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

Er du forberedt  
i hverdagen din?

gjesteskribenten: Elisabeth Rusdal

Vi lever i en sårbar tid. Vi snakker om å forberede oss mot 
all verdens alvorlige hendelser. Men hva med hverdagen 
vår? Er vi forberedt der? Eller lever vi fortsatt etter opp-
fattelsen om at noen har ansvaret? For det er når noe 
uforutsett skjer og ting ikke fungerer at vi hyler opp om 
at noen må ta ansvar. Men har vi ikke hver og en et an-
svar?

Når dette skrives så har alle montører i EL og IT forbundet 
ute i streik. Det betyr at dersom det skjer feil/skade på 
strømnettet, så blir ikke dette reparert. Er du da forbe-
redt? Hva med telefonen din – du får ikke ladet. Hva med 
radio – virker ikke dersom den ikke har batteri. Hva med 
lys og varme? Fungerer ikke dersom du ikke har stearin-
lys, fyrstikker og alternativ oppvarming. Akkurat dette 
med oppvarming er alvorlig. For vi bygger i dag leiligheter 
uten annen oppvarmingskilde enn strøm? Hva da om 
nettopp strømmen blir borte?

Har du tenkt over at vannforsyning kanskje ikke fungerer 
heller – eller kloakksystemet vårt? 

Med andre ord – mange ting som settes ut av funksjon. I 
vår godt beskyttede verden så tar vi det for gitt at disse 
NOEN fikser dette? Men det kan ta tid – og er det mange 
som berøres så tar ting tid. Vi må faktisk slutte å tro og 
satse på at andre ordner opp for oss – og at vi bare kan 
hyle og klage. Tiden er inne for å ta ansvar selv. Vi må gå 
gjennom og se hva trenger vi dersom ting skjer. Lage vår 
egen lille «hjemmets beredskapsplan». Vi kan ikke bare 
kreve at det offentlige skal ha sine planer på stell, vi må 
feie for vår egen private dør også.

Når ting skjer med naboen, venner eller kjente – er vi da 
klare til å bistå. Det behøver ikke være de store katastro-
fer, men noen mindre. Vi trenger alle å vite at noen bryr 
seg.

Jeg har hatt en del besøk på asylmottak det siste halve 
året. Formålet har vært å bli kjent med hvordan dette 
fungerer, hva er behov og hva skjer. Da har jeg oppdaget 
en helt ny verden. I samtale med personale der – mange 
innvandrere selv får jeg vite at noen har vært her i landet 
i mange, mange år. Kvinnen jeg snakket med hadde vært 
i Norge i 20 år, men aldri vært inne i et norsk hjem. Barna 
hennes hadde det – de hadde besøkt skolevenner. Men 

hun hadde ikke. Ingen inviterte henne. Ikke sjelden så 
flyttes flyktningene fra kommunen der mottaket er og til 
en bosetningskommune. Kommunen har mye klart og 
ordner. Men deltagelse i vårt vanlige liv og skaffe seg 
nettverk er ikke så lett for alle. Er vi forberedt på å ta del 
i dette? Ikke være «støttekontakten» men rett og slett 
venninne-nettverket – slik vi selv har nettverk. 

En tanke som også slår meg i dette er – hvordan forbere-
der vi våre innvandrere på å være beredt dersom katas-
trofer skulle oppstå? Informerer vi om hva som kan være 
lurt å ha i hjemmets beredskapslager? Ikke alle i denne 
gruppen tenker på det – de har hørt om Norge som et land 
der alt fungerer. Hva når det ikke gjør det? Vi er mange 
– også etnisk norske – som av ulike årsaker har hatt press 
i hverdagen og som blir ekstra frustrerte dersom ting ikke 
fungerer.

Hva med matvarer og det man finner i butikken? Vi vet 
selv hvordan det er når vi er på ferietur i utlandet og kan-
skje oppsøker en dagligvarebutikk. Produktene er merket 
på et språk vi kanskje ikke forstår – kanskje til og med 
bokstaver vi overhode ikke kjenner. Det er en utfordring 
på ferieturen – enda større utfordring når det blir hver-
dagen din i et nytt land og over lenger tid. 

Barnas klasse skal på tur. På informasjonen står det kan-
skje ha med termos og sovepose? For oss en ordinær 
beskjed – men ikke nødvendigvis for alle. Ikke alle fami-
lier har økonomi til å ha slikt heler, andre vet ikke hva det 
er. Det er da det handler om å stille opp, bry seg. Ta kon-
takt og si – du jeg har en ekstra sovepose – vil dere låne?

Skal jeg summere opp – så tenker jeg at denne noen – det 
er deg og meg. Vi må ta ansvar – vi må slutte å sitte der 
og vente på at noen tar tak og gjør noe.

Fremtiden – inkludert hverdagen – den er et felles ansvar. 
Med andre ord – vi har alle et ansvar. Så da handler det 
om å ta grep og forberede seg.

La oss bli mange som er denne noen.
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STYRET
LEDER 
Anita M. Ellingsen    
styreleder@kfb.no

NESTLEDER 
Anne-Lise Johnsen    
anlijohnsen@gmail.com

MEDLEMMER  
Grete Nordbæk (K&F)    
greno10@online.no

Line Wigdal Raustein (NLF)    
forbundsleder@lottene.no

Synnøve Lohne-Knudsen (NEGOTIA) 
slk@negotia.no

Miriam Weierud (NvKB)    
mweierud@gmail.com 

Inger Løwen (Pefo)  
inger.lowen@pefo.no

KFB er et samarbeids- og interesse-
organ for organisasjoner som er 
opptatt av samfunnssikkerhet og 
beredskap med utgangspunkt i 
Totalforsvarskonseptet:

NEGOTIA  

NETTVERK FOR 
KVINNELIG BEFAL (NvKB)

NORGES KVINNE- OG  
FAMILIEFORBUND (K&F)

NORGES LOTTEFORBUND (NLF)

PERSONELLFORBUNDET (Pefo)

NORGES FORSVARSFORENING (NFF)

FOLK OG FORSVAR

NORGES SIVILFORSVARSFORBUND

NORGES MILITÆRE KAMERATERS  
FORBUND (NMKF)

POLITIETS FELLESFORBUND (PF)

SEKRETARIATET

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

TELEMARK
Åsne Fjeld 
971 18 822
aasnesfjeld@gmail.com

TROMS
Emmy Iversen
977 62 598
emmyiversen@yahoo.no

VEST-AGDER
Vera Ringdal Folkvord
915 81 675
verafolkvord@hotmail.com

AUST-AGDER
Gro Jareid 
976 34 035
ghj.eid@gmail.com

BUSKERUD
Kari Harm 
917 28 547
kaharm@online.no

HEDMARK
Grete Nordbæk
970 61 098
greno10@online.no

HORDALAND
Bjarnhild Hodneland 
928 93 155
bj.hodneland@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 H. Pettersen
901 86 949
maritahp@gmail.com

SOGN OG FJORDANE
Nina C. R. Solvi
926 67 111
ncathri@online.no

SØR-TRØNDELAG
Liv Aasen Mjelde
905 38 051
l-aamjel@online.no

VESTFOLD 
Marit Haslestad
907 77 106
marit.haslestad@live.no

ØSTFOLD
Sølvi Skram Vedø
901 61 399
solvi.skram.vedo@gmail.com
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Hvordan skape 
et trygt og 

robust samfunn?
Klikk deg inn på 

www.kfb.no

Returadresse: Kvinners Frivillige Beredskap, PB 694 Sentrum, 0106 Oslo

I Statsbudsjettet for 2017 økes 
bevilgningen til politiet med 300 
millioner kroner til håndtering av 
en utfordrende driftssituasjon i 
politidistriktene.

POLITIET FORNYES OG FORBEDRES

Mange skarptrente politifolk

Et betydelig etterslep i investeringer i 
materiell og utstyr og på IKT-området 
blir redusert. Økningen skal bidra til at 
politidistriktene kan opprettholde aktivi-
tetsnivået samtidig som politireformen 
gjennomføres. I tillegg økes bevilgnin-
gene med 330 millioner kroner for å 
legge til rette for at nyutdannede fra 
Politihøgskolen i 2017 skal kunne tilbys 
jobb i politiet og til helårsvirkningen av 
ansettelsene av nyutdannede i innevæ-
rende år. Politidistriktene vil tilføres 
hovedtyngden av bemanningsveksten 
på til sammen 350 nye stillinger fra 
andre halvår 2017. Videre er det satt av 
rundt 160 millioner kroner til gjennomfø-
ring av nærpolitireformen.

Norsk politi har nå over 1000 politi-
ansatte som er trent for å håndtere 
skarpe oppdrag.

– Vi satte oss som mål å nå dette antal-
let i 2016, og det har vi greid. Det er før-

ste gang politiet har så mange skarp-
trente politifolk i distriktene som står i 
førstelinjen om noe skulle gå galt, sier 
justis- og beredskapsminister Ander 
Anundsen i en kommentar. Tjenesteper-
soner i politidistriktenes utrykningsen-

heter, såkalte IP-3 mannskaper, har dob-
belt så mye våpentrening som annet 
politi. Unntaket er Oslo politidistrikt, som 
også har IP1 og IP2, Beredskapstroppen 
og Den kongelige politileskorte.

Ikke ta med PC i sengen!

POLITIETS INNSATSPERSONELL er inndelt i fem kategorier

Kategori 1: Tjenestepersoner i Beredskapstroppen
Kategori 2: Tjenestepersoner i livvakttjeneste
Kategori 3: Tjenestepersoner i utrykningsenhetene
Kategori 4: Andre tjenestepersoner med våpengodkjenning
Kategori 5: Tjenestepersoner med tilpasset opplæring
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Politiet øver sammen med Kystvakta.
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