
Nordisk forbrødring 
På et møte i Oslo har fem nordiske 

ministre med ansvar for 

samfunnssikkerhet og beredskap 

besluttet å styrke samarbeidet om 

skogbrann, nødkommunikasjon 

samt stoffer og materiale med stort 

skadepotensial, såkalt CBRN 

(Chemical, Biological, Radiological 

and Nuclear defence). Møtet fant 

sted i regi av «Haga-samarbeidet», 

som skriver seg fra 2009. 

- Vi er blitt enige om «Oslo-

konklusjonen 2019», som bygger 

videre på det samarbeid som 

allerede er etablert. Det er viktig å 

benytte de mulighetene som ligger 

foran oss i EUs sivilbeskyttelses-

samarbeid og innen RescEU. 

Dersom vi samarbeider om å få 

frem våre nordiske behov, oppnår 

vi sannsynligvis mye mer enn hva 

vi klarer hver for oss, sier 

samfunnssikkerhetsminister Ingvil 

Smines Tybring-Gjedde. 
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- Gledelig oppslutning om Forsvaret 
 
-I urolige tider er det godt å registrere at befolkningens tillit til både Forsvaret og  
vårt medlemskap i NATO er økende, sier styreleder i NTF, Signe Øye 
 
Hun refererer til en undersøkelse Opinion har gjennomført for Folk og Forsvar, som viser  
at ni av ti nordmenn (87 prosent) er positive til å ha et militært forsvar. 
 
- Åtte av ti (80 prosent) mener at vårt medlemskap i NATO bidrar til å trygge landet.  

Faktisk er dette det høyeste tallet siden 2004. Jeg ser også at 

verneplikten står fjellstøtt hos nordmenn flest; hele 80 prosent 

mener at den bør beholdes. Av andre resultater fra 

undersøkelsen har jeg merket meg en sterk økning i folks 

oppfatning av kvaliteten i Forsvaret. 51 prosent svarer «svært 

godt» eller «godt», noe som er et stort steg opp fra resultatet i 

2018 (38 prosent). Og så er det interessant å merke seg at så 

mange som 40 prosent oppfatter forsvarsbudsjettet som for 

snaut. Dette er jo en løpende utfordring for våre politikere med 

tanke på å satse ytterligere på Forsvaret, sier Signe Øye. 

. 

___________________________________________________  

Opptrapping av 

legemiddel-

beredskapen 
Mangelen på legemidler er et 

vedvarende og økende problem. 

Så langt i år har 

Legemiddelverket mottatt 

nærmere 1350 mangelmeldinger. 

I Helse- og 

omsorgsdepartementet opplyser 

helseminister Bent Høie at 

regjeringen ønsker en lovendring 

som skal styrke 

legemiddelberedskapen i en 

normal situasjon. 

- Vi har nå sendt ut på høring et 

forslag som vil gi 

Legemiddelverket nødvendig 

verktøy for å kunne iverksette 

egnede tiltak dersom det er fare 

for eller foreligger en 

mangelsituasjon. 

Forslaget gir mulighet for 

å kunne rasjonere 

legemidler fra apotek og 

grossist, forby 

paralleleksport og sikrer 

Legemiddelverket innsyn 

i grossistenes og 

apotekenes lagerstatus 

slik at de får oversikt over 

den totale 

lagerbeholdning i landet. 

Dette åpner opp for å 

kunne iverksette tiltak 

som begrenser de 

negative konsekvensene 

for befolkningen, sier 

helseminister Bent Høie. 
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Beredskapsvann – 

ukjent for de fleste 
I forkant av «Egenberedskapsuka» 

(28. oktober – 3. november) 

gjennomførte DSB en 

befolkningsundersøkelse der et 

representativt utvalg på 1.000 

personer ble spurt: Har din 

husstand lagret drikkevann i 

flasker/beholdere som kan brukes 

dersom vannet i springen ble 

avstengt eller forurenset? At kun 

20 prosent svarte ja, er vel 

egentlig ingen overraskelse. 

Norge har en stabil og god 

vannforsyning og i en travel 

hverdag tenker de færreste over 

at vannet brått kan utebli. 

 - Skred, ras og flom kan bidra til 

svikt i vannforsyningen. Mer 

ekstremvær kan også føre til at 

strømmen blir borte i kortere eller 

lengre perioder, noe som igjen 

påvirker vannforsyningen. Vi 

anbefaler at alle husstander 

lagrer ni liter vann pr. person. Det 

er lurt å ha beredskapsvann om 

noe uforutsett skulle skje. Ved å 

gå inn på www.sikkerhverdag.no  

kan en få gode tips, sier direktør 

Cecilie Daae i DSB.      
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Samler digital 

kompetanse 
Etableringen av Nasjonalt 

cybersikkerhetssenter i Oslo 

innebærer en styrking av den 

digitale sikkerheten i Norge. Ved 

å samle både offentlige og private 

aktører legges det til rette for å 

skape et felles risikobilde og 

situasjonsforståelse. Senteret vil 

gjøre det lettere for myndighetene 

å koordinere innsatsen hvis 

landet blir utsatt for alvorlige 

dataangrep som rammer bredt. 

Det nye cybersikkerhetssenteret 

er en del av Nasjonal sikkerhets-

myndighet (NSM), og samler flere 

av NSMs fagmiljøer. Forsvaret 

stiller med personell i senteret 

sammen med andre offentlige 

virksomheter. I tillegg vil mange 

private aktører inngå som 

samarbeidspartnere. 
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Samfunnssikkerhetsminister 

Ingvil Smines Tybring-Gjedde og 

forsvarsminister Frank Bakke-

Jensen understreket ved 

åpningen at hverken 

myndighetene, næringslivet eller 

den enkelte borger kan møte 

utfordringene i det digitale rom 

alene. 

- Digital sikkerhet forutsetter at vi 

alle tar ansvar. Vi må sikre våre 

digitale løsninger og forbygge 

hendelser på samme måte som vi 

sikrer våre fysiske verdier, sa de 

to statsrådene.  

Strålevern-

myndighetene: 
Vil følge nøye med på 5G-

teknologien 

Direktoratet for strålevern og 

atomsikkerhet (DSA) og Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet 

(Nkom) vil ha full oppmerksomhet 

rettet mot den nye 5G-

teknologien som testes ut i Norge  

 

og som etter all sannsynlighet vil 

tas i full bruk etter 2020. 

Foreløpig er det gjort få målinger 

på verdensbasis av strålingen fra 

5G, femte generasjons mobilnett. 

Årsaken er at 5G-teknologien 

fortsatt er under utvikling og kun 

anvendes på mindre testområder 

rundt om i verden. De målinger 

DSA har sett resultater fra viser 

at nivåene ligger langt under de 

anbefalte grenseverdiene fra Den 

internasjonale kommisjonen for 

beskyttelse mot ikke-ioniserende 

stråling. Selv om 5G legger til 

rette for at mange flere 

gjenstander kan knyttes til 

internett, vil det sannsynligvis 

bety lite for stråleverdiene i 

samfunnet. Med den kunnskapen 

en i dag besitter er det ikke grunn 

til å bekymre seg for at 5G er 

helsefarlig. Imidlertid vil DSA og 

Nkom følge utviklingen nøye. 

Skulle den totale strålingen øke 

vil en fortløpende vurdere om det 

eksempelvis vil bli nødvendig å 

innføre retningslinjer for 

plassering av senderantenner 

eller om andre tiltak må 

iverksettes. 

 

Ny rednings-

helikopter base i 

Tromsø 
For å styrke rednings-

beredskapen i Nord-Norge tas 

det sikte på å etablere en ny 

redningshelikopterbase i Tromsø. 

Denne basen legges til rette for å 

dekke politiets spesielle behov 

med dagens beredskap på en 

time. 

Som en midlertidig løsning 

plasseres et helikopter i 

Hammerfest i tillegg til to Bell 

412-helikoptre fra Forsvaret som 

skal støtte Politiet i Nord-Norge. 
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