
Luftforsvaret: 

Vil fornye kommando- og 

kontrollsentraler 

Avinors lansering av verdens 

største fjernstyrte tårnsenter i 

Bodø, åpner spennende 

muligheter for Luftforsvaret. 

- Digitaliseringen med fjernstyrte 

tårnsentre er spennende, og vil 

være med på å utvikle framtidens 

luftfart. Fjernstyrte tårnsentre kan 

bidra til å sikre nødvendige 

lufttrafikktjenester i hele konflikt-

spekteret fra fred til krig, sier sjef 

Luftforsvaret generalmajor Tonje 

Skinnarland, som bekrefter at 

Luftforsvaret har inngått avtale 

med Avinor om å videreutvikle 

teknologien slik at den også kan 

brukes av Forsvaret.  

- Teknologien gir oss mulighet til 

å knytte kommando- og kontroll-

sentralene på de militære fly-

plassene sammen. Man kan 

operere mer fleksibelt og tilpasse 

bemanningen bedre til det 

aktiviteten krever. En integrert 

løsning mellom flystasjonene vil 

gi dem en helt ny mulighet til å 

støtte hverandre. Prototypen på 

den tilpassede løsningen utvikles 

av FFI, Luftforsvaret, AVINOR og 

industrien, og ventes utviklet og 

godkjent innen utgangen av 

2021, sier Tonje Skinnarland. 
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Heimevernsoldatene:  

- Skal bære sin uniform med stolthet 

 
Fredag 4. desember blir historisk. Da arrangeres «uniform på  
jobben-dagen» for første gang i Heimevernet.  
 
– Synlighet og anerkjennelse er viktig for våre soldater, sier sjef  
HV generalmajor Elisabeth Michelsen. 
  

 

De 40.000 soldatene i HV er til daglig sivilister med en felles 

bakgrunn; de har gjennomført førstegangstjenesten. Ved krise eller 

krig er det dem som ikler seg uniform for å forsvare landet eller bistå 

med viktige oppgaver innen totalforsvaret. 

- Til daglig er ikke disse soldatene synlige da de ikke jobber i 

Forsvaret, men har sivile jobber eller er studenter. Jeg tror «uniform 

på jobben-dagen» vil vise folk flest at Forsvaret gjennom HV fortsatt 

er landsdekkende og har et relativt stort volum med soldater med 

geografisk spredning og lokalkunnskap. Dette vil igjen bidra til økt 

forståelse og øke interessen for forsvarsviljen, sier Elisabeth 

Michelsen i et intervju med «Heimevernet». 

Dagen, som er frivillig å delta på, er for alle dem som tilhører HV og 

som har fått tillatelse fra sin sivile arbeidsplass til å bære uniformen 

på jobb. 

- Vi ønsker med dette å vise arbeidsgivere at de har en viktig 

nasjonal beredskapsressurs i sin organisasjon, og at det er grunn til 

å verdsette en arbeidstaker som er viktig for den nasjonale 

beredskapen, sier Elisabeth Michelsen, 

___________________________________________________  

AMK-sentralene 

fornyes 
Norsk Helsenett melder at 

dagens IKT-løsninger for de 

akuttmedisinske 

kommunikasjonssentralene 

(AMK) er utdatert, og at det er på 

tide med oppgradering. De fire 

regionale helseforetakene har 

derfor et pågående interregionalt 

prosjekt for å erstatte dagens 

IKT-løsning med en ny. Den nye 

løsningen skal gi en robust 

og fleksibel teknisk 

plattform. Etter hvert skal 

det dessuten tilføres nye 

moderniserte støtte-

funksjoner og mulighet for 

samordnet respons på tvers 

av regioner. De regionale 

helseforetakene har inngått 

en avtale med Locus 

Solutions A/S om levering 

av framtidens IKT-løsninger. 
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I tråd med Norges 

folkerettslige 

forpliktelser 
Som planlagt vil 

etterretningstjenesteloven tre i 

kraft 1. januar 2021. Imidlertid 

ønsker regjeringen å forsikre seg 

om at reguleringen av tilrettelagt 

innhenting i loven er utformet i 

tråd med Norges folkerettslige 

forpliktelser, og vil foreta en 

grundig analyse av EU-

domstolens tolkningsavgjørelser. 

- Denne analysen vil vise om det 

må gjøres justeringer i kapitlene 

før de trer i kraft. Avgjørelsene i 

EU-domstolen knytter seg til 

britisk, fransk og belgisk 

lovgivning, som på flere punkter 

skiller seg fra den norske 

etterretningstjenesteloven. Den 

norske åpner ikke for generell og 

udifferensiert innsamling av 

kommunikasjonsdata. Det dreier 

seg om kapittel 7 og 8 i loven, 

som omhandler innføring av 

tilrettelagt innhenting. Dette går 

blant annet ut på innsamling av 

metadata i bulk for å kunne gjøre 

målrettede søk i slike data. Søk i 

metadatalageret må godkjennes 

av domstolen. Det var uansett 

ikke planlagt å sette i gang med 

tilrettelagt innhenting fra nyttår. 

Det er mange brikker som skal på 

plass først, slik som 

domstolkontrollen og EOS-

utvalgets løpende kontroll. I 

tillegg vil det ta tid å utvikle de 

tekniske løsningene, sier 

forsvarsminister Frank Bakke-

Jensen. 
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Sjø og luft utfyller 

hverandre 

På www.forsvaret.no skriver 

Maria Gran at Sjøforsvaret og 

Luftforsvaret arbeider med testing 

og evaluering av NH90-

helikoptrene om bord på KNM 

«Fridtjov Nansen» for å legge 

grunnlaget for et godt samarbeid 

mellom sjø og luft.  

Antiubåtkrigføring og 

overflatekrigføring er to av 

hovedoppgavene til de norske 

fregattene. NH90 skal operere 

som fregattens forlengede arm. 

Med NH90 om bord vil fregattene 

bli enda bedre på å oppdage 

ubåter og overflatefartøy, og til å 

levere våpen. Fregattene kan 

bekjempe trusler i luften, på 

overflaten og under vann. NH90-

integrasjon gjør fartøyene svært 

fleksible og bedre rustet til å delta 

i operasjoner både nasjonalt og 

internasjonalt. Når helikopteret er 

i operativ drift og embarkert på 

Nansen-klassen er det først og 

fremst for å løse oppdrag innen 

antiubåtkrigføring og 

antioverflatekrigføring. NH90 

gjennomfører også transport av 

forsyninger til fartøyet og søk og 

redning. Fregatten og helikopteret 

utfyller hverandre. Rekkevidden 

på sensorytelser og 

våpenleveranser økes 

mangfoldige ganger med et 

embarkert helikopter. 

- Vi er på et tidlig stadium i 

integreringen, og har derfor fokus 

på materiell og logistikk og den 

rene driften av helikopteret. 

Hovedfokuset er å etablere 

rutiner og operasjoner som er 

trygge og effektive. Senere skal 

treningen gli over i taktiske 

operasjoner der vi øver 

samhandlingen mellom 

operasjonsrommet på fregatten 

og den taktiske besetningen i 

helikopteret, sier oberstløytnant 

Jan Egil Rekstad, sjef 334 

skvadron og detasjementsjef for 

NH90 om bord. 

Forbedrer deknings-

informasjonen i 

Nødnett 
Direktoratet for samfunns-

sikkerhet og beredskap (DSB) 

melder at de nå lanserer 

«Nødnett driftsstatus», en 

nettbasert tjeneste som gir 

brukerne informasjon om 

dekningsutfall i Nødnett. 

Seksjonssjef og kundeansvarlig i 

Nødnett, Bjørn Martin 

Skudsveen, sier at brukerne har 

stor nytte av å vite hvor det er 

dekning for å kunne håndtere 

ulike hendelser. 

DSB ønsker å heve beredskaps-

evnen ved å tilby en løsning som 

viser oppdatert deknings-

informasjon. 

- Nødnett bidrar til et felles 

situasjonsbilde. For at folk skal få 

den hjelpen de trenger, når de 

trenger den, må ulike nød- og 

beredskapsaktører kommunisere 

og samarbeide effektivt. 

Informasjon om utfall vil gjøre det 

enklere for alle brukere å plan-

legge hvor det kreves bruk av 

Gateway eller repeater for å 

etablere utvidet dekning, samt 

hvor de må basere seg på 

direktemodus eller reserve-

løsninger, opplyser Bjørn Martin 

Skudsveen. 

 
Illustrasjon: nodnett.no 

«Øvelse Digital 2020»: 

Viktig tverrsektoriell 

satsning 
Direktoratet for samfunns-

sikkerhet og beredskap (DSB) 

har fått ansvaret for å planlegge, 

gjennomføre og evaluere et gratis 

øvingstilbud for virksomheter som 

vil styrke den digitale sikkerheten.  

http://www.forsvaret.no/


I den forbindelse er portalen 

www.ovelse.no lansert. Portalen 

tar utgangspunkt i ulike digitale 

hendelser som kan ramme en 

virksomhet, og det finnes 

diskusjonsøvelser ment for blant 

annet ledergrupper i alle typer 

offentlige og private virksomheter. 

Ett av øvingsscenarioene handler 

om å jobbe sikkert på hjemme-

kontor. Øvelsen starter med at 

medarbeiderens virksomhet 

mottar en trussel-e-post. Ved å 

utveksle egne erfaringer og se 

hvordan planverk og retningslinjer 

passer inn i et konkret scenario, 

vil virksomhetens kunnskap 

koordineres og videreutvikles.  

Hensikten med slike øvelser er å 

øke bevisstheten om digitale 

sårbarheter og gjøre 

organisasjonen bedre forberedt 

på å håndtere hendelser innenfor 

informasjonssikkerhet. 

Portalen eies av DSB og driftes 

av Norwegian Cyber Range ved 

NTNU. Scenarioene er utviklet i 

samarbeid mellom DSB, NTNU, 

NorSIS, Digitaliseringsdirektoratet 

(Digdir) og Nasjonal 

sikkerhetsmyndighet (NSM). 

«Øvelse Digital 2020» 

gjennomføres torsdag 3. 

desember. En rekke offentlige 

virksomheter og private aktører 

vil medvirke. 
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Oppretter maritimt 

cybersenter 
For å møte den stadig økende 

cybertrusselen som utfordrer  

rederinæringen tas det nå grep. 

Den Norske krigsforsikring for 

skib (DNK) og Norges Rederi-

forbund danner Norwegian Cyber 

Resilience Centre (NORMA 

Cyber), som blir operativ fra 1. 

januar 2021. NORMA Cyber skal 

levere en rekke tjenester innen 

cybersikkerhet til DNKs og 

Rederiforbundets medlemmer. I 

tillegg vil senteret også bistå 

andre aktører i den maritime 

næringen. 

 
Foto: Rederiforbundet 

- Samfunnet er blitt mer sårbart 

som følge av ny teknologi. 

Rederinæringen er sterkt 

eksponert for risiko. Vi ønsker å 

forebygge og håndtere 

cybertrusler, både mot skipene 

og mot rederienes 

landorganisasjoner, sier adm. 

direktør Svein Ringbakken i DNK. 

Planleggingen av senteret har 

pågått over lengre tid, og både 

nasjonale og internasjonale 

ekspertmiljøer har vært 

konsultert. 

- Den kapasiteten vi nå bygger 

opp er både nyskapende og 

viktig, og NORMA Cyber vil bli 

det første av sitt slag i verden. Vi 

er på den ene siden opptatt av at 

vår næring skal fortsette sitt 

innovasjonsarbeid der 

digitalisering er avgjørende for en 

bærekraftig utvikling. På den 

andre siden må vi ivareta 

sikkerhetsaspektene rundt 

teknologi med nødvendig 

kompetanse og kvalitet, sier adm. 

direktør Harald Solberg i 

Rederiforbundet. 

DNK og Rederiforbundet har en  

medlemsmasse som består av til 

sammen 420 norske rederier og 

operatører som kontrollerer 3.400 

skip og oljerigger. 

 

Vellykket  

«Totalforsvars-

konferanse i Tromsø» 
Totalforsvarskonferansen ble 

arrangert på Ishavshotellet den 

27. oktober av NTF i samarbeid 

med NTF Troms og Finnmark  

v/ fylkeskontakt Arne Nik 

Karlstad. Tema var det samme 

som for konferansen i Oslo.  

Foredragsholderne var hentet fra 

distriktet: Ass. Fylkesmann Bård 

M. Pedersen, Fylkesmannen i 

Troms og Finnmark, PhD 

stipendiat Lise Lotte Evenseth. 

UiT, enhetsleder beredskap 

Jørgen Mauno Johansen, 

Tromsø kommune, anestesi-

sykepleier Olaf Jacoben, UNN, 

leder for felles enhet for operativ 

tjeneste politiinspektør Morten 

Pettersen, Troms politidistrikt, 

distriktssjef kommandør Jon Ivar 

Kjellin, Heimevernet (HV-16) og 

fungerende distriktssjef Per-Ivar 

Gamst, Troms sivilforsvarsdistrikt. 

På konferansen ble det reist 

spørsmål om vi øver på de rette 

tingene, erfaringer fra lokale og 

regionale øvelser, sivil-militært 

samarbeid, støtte og samarbeid 

sett i lys av politireformen og 

politimeldingen og Sivilforsvarets 

rolle. 

Styreleder Signe Øye og daglig 

leder Hanne Garder, NTF, ledet 

konferansen, som hadde 40 

deltagere. NTF kunne glede seg 

over en svært god evaluering. 
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