
«Krisespill 2019»: 

 

Migrasjon med forviklinger 

NTF arrangerer sitt årlige krisespill 

7. november i Oslo Militære 

Samfund. Årets tema tar for seg et 

tidsaktuelt scenario der Norge 

uventet opplever en dramatisk 

økning i flyktningstrømmen til 

Europa. Det oppstår en svært 

utfordrende situasjon med tegn 

som tyder på smittsomme 

sykdommer, mistanke om skjulte 

terrorister og andre forhold. 

Dagen blir innledet med faglige 

foredrag som danner bakteppe for 

utøvelsen av krisespillet. Etter lunsj 

deles deltakerne inn i grupper for å 

diskutere seg frem til løsninger på 

ulike problemstillinger og 

presentere disse i plenum. 

Scenariet er utarbeidet i et 

samarbeid mellom Norsk 

TotalforsvarsForum og sjefsforsker 

ved Forsvarets forskningsinstitutt 

(FFI), Bjørn Olav Knutsen. 

Gratis deltakelse, men krav om 

bindende påmelding. 

Send påmelding til 

post@totalforsvar.no 
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Dataangrep: 
 
-Bedriftsledere stikker hodet i sanden 
 
Nesten en av fire bedriftsledere (22 %) mener det er svært lite sannsynlig at data- 
angrep kommer til å ramme nettopp deres bedrift. – Skremmende at ikke flere har  
tatt innover seg den store trusselen cyberkriminalitet utgjør i dag, sier adm.direktør  
Peggy Heie i NorSIS.  
 
Undersøkelsen er foretatt av analyseinstituttet  

YouGov for Norsk senter for informasjons-sikring (NorSIS) i 

forbindelse med gjennomføringen av den nasjonale 

cybersikkerhetsdugnaden, Nasjonal Sikkerhetsmåned.  

- Bedriftene må gjøre sitt for å sikre sine verdier. Det er ikke greit i 

dag å skylde på uhell eller uflaks om man blir utsatt for et angrep. 

Da har man sovet i timen. Å bli offer for cyberkriminalitet er ikke 

lenger snakk om «hvis», men om «når». Det dreier seg om reelle 

trusler som angår alle norske virksomheter. Norske ledere må 

forstå at den digitale kompetansen til de ansatte er helt sentral, 

understreker Peggy Heie. 

For å øke norske virksomheters evne til å motstå den stadig 

økende trusselen tilbyr NorSIS alle norske virksomheter med 

færre enn 20 ansatte et gratis opplæringsprogram. Også større 

virksomheter kan bestille kurset, som i fjor ble gjennomført av mer 

enn 260.000 arbeidstakere. 

- Det er et lederansvar å sørge for at de ansatte får den 

nødvendige digitalkunnskap, fastslår adm.direktør Peggy Heie. 

___________________________________________________  

Politiet overtar  

1. september 2020 

Politiets beredskapssenter på 

Taraldrud utenfor Ski vil være 

ferdig bygget for overtakelse 1. 

september neste år. Da får 

Beredskapstroppen, Politiets 

Helikoptertjeneste, 

Bombegruppen samt Krise- og 

gisselforhandlerne flytte inn i 

moderne lokaler som 

planlegges for 300 

arbeidsplasser, inkludert 

administrative funksjoner. Det 

nye senteret har en 

prislapp på 2,6 milliarder 

kroner. 

Byggingen er i rute, 

opplyser Marit Røer 

Ellefsen hos Skanska. 
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Krisehåndtering og 

proativ stabsmetodikk 

Nasjonalt utdanningssenter for 

samfunnssikkerhet og beredskap 

(NUSB) er den sentrale 

utdanningsinstitusjonen for 

samfunnssikkerhet og beredskap 

i Norge, og er underlagt DSB. 

NUSB tilbyr studier, kurs og 

andre opplæringstiltak om risiko- 

og sårbarhetsanalyser (ROS), 

beredskapsplikt, 

krisekommunikasjon, 

krisestyringsverktøyet CIM, 

øvingsplanlegging, 

krisehåndtering, 

samfunnssikkerhet og beredskap 

i tillegg til et utvalg andre temaer. 

Denne høsten tilbyr NUSB to nye 

kurs; Krisehåndtering og proaktiv 

stabsmetodikk og 

Mediehåndtering. Førstnevnte 

kurs gjennomføres på NUSB i 

Heggedal ved Asker, henholdsvis 

28. – 30. oktober og 2. -  4. 

desember. Dette kurset gir en 

innføring i hvordan en best kan 

organisere og lede et 

krisehåndteringsapparat etter 

prinsippene for proaktiv 

stabsmetodikk.          

 

Kurset i mediehåndtering gir 

deltakerne kompetanse i god 

krisekommunikasjon foruten å gi 

et grunnlag for forståelse og 

ivaretakelse av mennesker ved 

større ulykker. Deltagerne lærer 

blant annet konkrete teknikker fra 

utvikling av gode budskap til 

media, spesielt foran kamera. 

Kurset finner sted 26. – 28. 

november på NUSB i Heggdal. 

Suveren i lufta – 

sårbar på bakken 

- Kampflyet har ingen funksjon 

uten beskyttelse, sa Sjef 132 

Lufting, Øivind Gunnerud, til 

soldatene fra Austrått HV-område 

(HV12) da de besøkte Ørland 

flystasjon. Formålet med besøket 

var å bli bedre kjent med F-35, 

Norges nye militære kapasitet. 

Han viste med det til en av HVs 

viktigste oppgaver, vakthold og 

sikring av militære og sivile 

objekter 

- F-35 er suveren i lufta, men 

sårbar på bakken. Det er her HV 

kommer inn. For å kunne levere 

kampkraft og utnytte det fulle 

potensialet i F-35, er vi avhengige 

av hele Forsvaret. Får vi HVs 

unike lokalkunnskap og viktige 

observasjoner raskt opp til 

cockpiten på et F-35 har vi i 

praksis 40.000 ekstra «sensorer» 

på bakken – i tillegg til 

kampflyenes egne, sa 

Skvadronssjef for 332 skvadron, 

Ståle Nymoen. 

De nye flyene har betydelig 

forbedret sensorkapasitet og 

situasjonsoversikt. Dette 

kombinert med «øynene på 

bakken» gir store fordeler. Målet 

er å forsvare Norge. Det er 

fellesnevneren mellom et 

høyteknologisk kampfly og en 

HV-soldat. 
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Nasjonale nødnett 

kobles sammen 

For første gang koblet Norge, 

Sverige og Finland sine nasjonale 

nødnett sammen. Det skjedde 

under øvelsen Barents Rescue, 

som ble gjennomført i Kiruna i 

Sverige. Dette er en sivil, 

internasjonal krisehåndterings-

øvelse med fokus på grense-

overskridende samvirke ved 

håndtering av nødsituasjoner i 

Barentsregionen. Nødnett-

samarbeidet sikrer at aktører med 

samfunnskritiske oppdrag kan 

kommunisere med sine egne 

radioterminaler i spesialetablerte 

talegrupper på tvers av lande-

grensene, både på strategisk og 

operasjonelt nivå. I tillegg til felles 

talegrupper vil felles retningslinjer 

og rutiner, samt kunnskap om 

hverandres beredskapsledelse og 

metoder bidra til at det blir 

enklere og tryggere og mer 

effektivt å arbeide på tvers av 

nasjonale og organisatoriske 

grenser. 

- Vi er stolte av å kunne lansere 

denne treveissammenkoblingen 

med våre naboland. Dette er en 

milepæl for internasjonalt 

samvirke i nødsituasjoner. Slike 

situasjoner tar ikke hensyn til 

landegrenser. Sammenkoblingen 

gir smidigere kommunikasjon i 

arbeidet med regionale 

utfordringer, og gjør det enda 

lettere å hjelpe hverandre med å 

forebygge kriminalitet og 

håndtere hendelser, sier 

avdelingsdirektør Sigurd Heier i 

Direktoratet for Samfunns-

sikkerhet og Beredskap (DSB) i 

en kommentar.           Foto: DSB 

 

 
Norsk TotalforsvarsForum (NTF)│Postboks 1550 Sentrum, 0015 OSLO             
22 47 82 60 │ 23 09 34 58│ post@totalforsvar.no │ www.totalforsvar.no                                 

Besøksadresse: bygning 60, Akershus festning                                                 

 

 

 
 

                

  

                                                                                                                                      

mailto:post@totalforsvar.no

