
 

 

«Totalforsvars-

konferansen 2020» 

23. mars er avlyst 

Som følge av Koronaviruset 

og de anbefalinger 

helsemyndighetene har gitt, 

har NTF dessverre sett seg 

nødt til å avlyse 

«Totalforsvarskonferansen 

2020» som skulle vært 

arrangert 23. mars.  

Da det har vært meget stor 

interesse for konferansen er 

det ønske om å gjennomføre 

den så snart situasjonen 

tilsier det. 

Etter påske vil NTF ta 

standpunkt til en ny dato for 

arrangementet. 
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Koronaviruset:  
 

- Samfunnets sårbarhet er stor  

 
– Vi opplever nå en krise som setter vår nasjonale robusthet på store  
prøver. Koronautbruddet berører alt og alle. Hver enkelt av oss må følge  
de råd fagmyndighetene gir. Den enkeltes bidrag er avgjørende for å  
komme ut av problemene, sier styreleder Signe Øye i NTF.  
 

– Kort tid etter at Koronaviruset dukket opp i Norge kunne vi ane at 

landet raskt ville komme i en situasjon som utfordrer vår motstandsevne 

på nær sagt alle samfunnsarenaer. For oss som arbeider med 

totalforsvarskonseptet som utgangspunkt er det ingen overraskelse at 

så mye er satt i spill. Totalforsvaret er tuftet på mennesker som 

representerer ulike virksomheter innen både forsvarsrelatert- og sivil 

sektor. Nettopp det faktum at så mye er sammenvevd i hverandre gir 

helt spesielle utfordringer. Når den ene samfunnsarenaen etter den 

andre stenges ned får vi alle en sterk påminnelse om hvor sårbart 

landet vårt er. Dagliglivet slik vi kjenner det er opp ned og satt på vent. 

Dette er en stor utfordring for oss alle. I vårt høyteknologiske samfunn 

er det dog slik at ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd. Vi må 

minne oss selv om at totalforsvaret også handler om hvordan hver 

enkelt av oss evner å ta vare på oss selv og andre. Dette innebærer at 

vi må ta ansvar for å følge de råd og forordninger landets myndigheter 

til enhver tid gir. Hensyn og omtanke er hver enkelt samfunnsborgers 

bidrag til å kunne overvinne den alvorlige krisen vi nå står i, sier 

styreleder Signe Øye. 

___________________________________________________  

Mange aktører har 

beredskapsansvar  
I utgangspunktet er det DSB som 

skal bidra til at de ulike aktører får 

en god situasjonsforståelse og 

derved kan forberede koordinerte 

tiltak. I forbindelse med utbruddet 

av Koronaviruset gjennomfører 

DSB, i samarbeid med Helse- 

direktoratet, ukentlige samvirke-

konferanser med relevante 

beredskapsaktører. Samvirke-

konferansen berører problem-

stillinger knyttet til samfunns-

kritiske funksjoner, og vil være en 

arena for å løfte eventuelle 

uavklarte utfordringer som går 

på tvers av ulike sektorer. DSB 

har også tett dialog med 

fylkesmennene og andre 

sentrale aktører som er berørt 

av hendelsen.  

 

Videre er DSB nasjonalt 

kontaktpunkt for EUs ordning 

for sivil beredskap, og har også 

en oppgave knyttet til 

rapportering og informasjons-

deling. Norge har tilgang til 

rapporter fra EU-rådets 

krisehåndteringsmekanisme. 
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Helsedirektoratetet og DSB 

samarbeider om å gi Norge 

innspill til rapporten. DSB 

distribuerer rapporten nasjonalt. 

Disse ukentlige rapportene 

beskriver situasjonen og 

konsekvenser i et tverrsektorielt 

perspektiv, og gir et godt bilde på 

Norges nasjonale håndtering 

sammenlignet med andre 

europeiske land. DSB har også 

rollen som rapporteringsledd 

mellom fylkesmenn og Justis- og 

beredskapsdepartementet på 

hendelser som har store 

samfunnskonsekvenser. 
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Over 1.500 krigsminer 

i Oslofjorden 
Fem fartøyer fra NATOs stående 

minerydderstyrke har de siste 

ukene drevet allierte operasjoner 

blant over 1.500 gamle 

krigsminer. Operasjonsområdet 

er strukket fra indre Oslofjord til 

Færder fyr. Fra norsk side har 

minerydderen KNM Otra ledet an 

i samarbeid med tilsvarende 

fartøy fra Tyskland, Belgia, 

Nederland og Storbritannia. 

Styrkens hovedoppgave er å 

sørge for at sivil skipstrafikk og 

militære forsterkninger skal kunne 

forflytte seg i trygge farvann i 

fred, krise og krig. Styrkesjef og 

kommandørkaptein Henning 

Knudsen-Hauge mener at 

minerydderkapasiteten er en 

forutsetning for alliert 

forsterkning.  

– Hvis det bryter ut en krig vet vi 

at det meste av alliert forsterkning 

og forsyninger vil komme 

sjøveien. Da er det vår oppgave å  

undersøke farvannene og fjerne 

eventuelle miner som kan utgjøre 

en trussel for handelstrafikk og 

militære forsterkninger. Dette er 

avgjørende i en krisesituasjon, 

påpeker Henning Knudsen-

Hauge.  

Gruppens ansvarsområde er 

Nord-Europa, inkludert 

Østersjøen. For operasjonen i 

Oslofjorden har målet vært å 

skaffe seg et bedre bilde av hva 

som befinner seg av miner og 

minelignende gjenstander.  

 

– Ved å danne oss et bilde av 

dette i fredstid blir det enklere å 

skille mellom allerede kjente 

miner mot eventuelle nye 

minelignende gjenstander 

dersom vi en dag må rydde 

Oslofjorden i en reell krise eller 

krig, forklarer styrkesjefen. 
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NorSIS advarer mot 

falske tekstmeldinger 
Adm.direktør Peggy Heie i Norsk 

Senter for Informasjonssikring 

(NorSIS) retter en advarende 

finger mot svindelforsøk med 

tekstmeldinger. NorSIS er blitt 

kontaktet av en rekke personer 

som har mottatt tekstmeldinger 

som ser ut som de kommer fra 

Posten. – Svindelen spiller på 

tillit, tidspress og utspekulerte 

metoder som sjekker 

internettleverandøren din for å 

gjøre den mer troverdig. 

Meldingen er ganske finurlig 

utformet, og følger trenden hvor  

 

svindlerne bruker mer personlig 

informasjon og tillit til tjenester for 

å virke troverdig, forteller Peggy 

Heie. 

På sin hjemmeside har NorSIS 

lagt ut en detaljert beskrivelse av 

hvordan svindelen fungerer. Man 

mottar en tekstmelding som ser 

ut som den kommer fra Posten. 

Denne legger seg sammen med 

andre meldinger fra Posten, 

eksempelvis hentemeldinger for 

pakker. Meldingen inneholder en 

lenke som man blir oppfordret til 

å følge. Spent på fortsettelsen? 

Klikk deg inn på www.norsis.no. 

 

Nye pass og ID-kort 

kommer til høsten 
I utgangspunktet skulle nye pass 

og ID-kort innføres innen 

utgangen av 2015. Etter det har 

prosjektet blitt utsatt mange 

ganger, men nå forsikrer 

Politidirektoratet (POD) at alt skal 

være klart i løpet av høsten.  

 

– Dette er et høyt prioritert tiltak 

for politiet. Gjennomføringen blir 

et klart kriminalforebyggende 

virkemiddel. Vi har styrket ID-

kontrollen som gjøres ved 

utstedelsen. De nye 

dokumentene er vanskeligere å 

forfalske, sier ass. politidirektør 

Håkon Skulstad. 

Han peker på at sikker utstedelse 

av pass og de kommende 

nasjonale ID-kortene er viktige for 

å nå målet om at en person skal 

ha en identitet i Norge. 
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