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Intenst konferanseprogram for NTF

S i g ne Ø ye . F o to : A r be i d e rp a rti e t

- Nå er høstens konferanseprogram spikret. Pandemien har satt våre
populære arrangementer på vent, men vi starter opp 16. september med
«Verdikonferansen 2021» hvor temaet er resiliens, opplyser styreleder
Signe Øye.
Som landets eneste frivillige organisasjon som utelukkende konsentrerer seg om
Totalforsvarskonseptet har NTF i en årrekke arrangert større konferanser med
fokus på samfunnssikkerhet og beredskap og betydningen av at alle ulike aktører
innen sivil- og forsvarsrelatert sektor skal samvirke optimalt.

- Vi har satt søkelyset på en rekke viktige temaer, og tilbakemeldingene fra konferansedeltakerne er udelt
positive. Nå gleder vi oss til å komme i gang igjen for alvor. Rekkefølgen av konferansene blir annerledes enn
før, grunnet pandemien. Torsdag 16. september går startskuddet for «Verdikonferansen 2021» i Oslo Militære
Samfund (OMS), deretter følger «Sårbarhetskonferansen 2021» torsdag 28. september i Gamle Logen. Sist
nevnte i samarbeid med Norges Forsvarsforening, forteller Signe Øye.
«Totalforsvarskonferansen 2021» finner sted i OMS torsdag 21. oktober og for dem som ser fram til «Krisespill
2021», kan de notere seg datoen 11. november.
NTFs sekretariat vil, så snart detaljene for de ulike konferanser er klare,
sende ut invitasjoner.
De regionale og lokale konferanseaktiviteter vil også tilta utover høsten.
Det vil bli arrangert en regional variant av «Totalforsvarskonferansen» i
Tromsø og det planlegges for tilsvarende i Bergen.
_________________________________________________________
Nasjonal sikkerhetsmåned:

En dugnad for digital
sikkerhet

tiden framover fylles på med
informasjon om aktiviteter som
skal gjennomføres i kampanjeperioden.

I oktober vil det bli 11.gang Norsk
Senter for Informasjonssikring
(NorSIS) skal koordinere denne
årlige begivenheten. Årets tema
blir «En trygg digital hverdag for
alle». Etter over ett år med økt
digitalisering og hjemmekontor er
dette temaet høyaktuelt for alle.
NorSIS koordinerer kampanjen
på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Kampanjen
er en del av den felles europeiske
sikkerhetsmåneden som
arrangeres av ENISA, EUs
sikkerhetsbyrå. På kampanjesiden www.sikkerhet.no vil det i

– Digital sikkerhet handler både
om å forebygge for at ting ikke
går galt og håndtere skaden når
den først er skjedd. Det er viktig
å ha kunnskap om digital
førstehjelp. Vi tilbyr opplæringspakke i digital sikkerhet med
den norske læringsplattformen
Motimate. Opplæringen gir
ansatte i norske virksomheter
kunnskap om hvordan de kan
beskytte seg og hva som skal
gjøres når skaden har skjedd,
opplyser prosjektleder Karoline
Tømte i NorSIS.

Trygge Samfunns
papirutgave nr. 1/21 er
utgitt
Hovedtemaet er «Optimal
ressursutnyttelse?». Ellers
kan leserne finne artikler og
reportasjer fra ulike arenaer,
bl.a. intervju med lederen for
Koronakommisjonen,
professor Stener Kvinnsland,
justis- og beredskapsminister
Monica Mæland, professor
Tine Jensen, Psykologisk
Institutt ved UiO, adm.
direktør Anders Martinsen,
UAS Norway, og ansvarlig
redaktør Kristoffer Egeberg,
Faktisk.no
Papirutgaven har et opplag
på 7.000 eks. Abonnementet
er gratis, og interesserte kan
tegne seg på
www.totalforsvar.no.

Få tilsyn av
tilfluktsrom
Norge har 19.000 tilfluktsrom,
men kun 200 blir gjenstand for
årlig tilsyn av Sivilforsvaret. Det
er eier og bruker som plikter å
holde dem i forsvarlig stand, og
det skal ikke utføres bygningsmessige endringer som kan
redusere tilfluktsrommets
beskyttelsesgrad. Intensjonen
med tilsyn er å sikre at de
lovpålagte kravene etterleves.
Tilfluktsrommene er bygget for å
beskytte sivilbefolkningen i krig.
Våpenteknologi og hvordan krig
utføres endres over tid. Våpen
har blitt mer presise og raskere
og krigføringen mer kompleks.
Dette medfører blant annet
redusert nytteverdi av tilfluktsrom
i mindre krigsutsatte områder;
samtidig som koronapandemien
har dokumentert omfanget og
betydningen av å gi beskyttelse til
kritiske samfunnsfunksjoner.

Foto: Rogaland sivilforsvarsdistrikt

I Meld. St. 5 (2020-2021)
Samfunnssikkerhet i en usikker
verden, gir Justis- og beredskapsdepartementet DSB i
oppdrag, i samarbeid med
relevante aktører, å vurdere og
foreslå kriterier for trygge oppholdssteder for befolkningen ved
evakuering i hele krisespekteret.
Som en del av dette arbeidet skal
det særskilt vurderes å videreføre
tilfluktsrom med høy beskyttelsesevne i spesielt utsatte
områder. Tilfluktsromsordningen
i sin nåværende form avvikles når
det er etablert en ny løsning.

Viktig om nødnett
Det er Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB) som eier, drifter og
forvalter Nødnett på vegne av
Justis- og beredskapsdepartementet. Nødnett, som er
det digitale radiosamband for
nød- og beredskapsaktører i
Norge, har helt fra starten av
dokumentert sin berettigelse.
Politi, brannvesen, helsetjenesten
og andre relevante aktører har
kunnet bruke Nødnett som et
verktøy for kommunikasjon og
samhandling under håndtering av
krevende hendelser. Som et eget
separat mobilnett med en
landsdekkende infrastruktur gir
Nødnett brukerne mulighet til å
kommunisere avlyttingssikret.
Den 15. juni viser tall fra DSB at
Nødnett har 2.078 basestasjoner
i drift og antall abonnenter er
60.135. og antall veitunneler som
bygges ut med Nødnett er 421.
Bare i mai måned ble det registret
over 1,4 millioner samtaler.
Nå inviterer DSB til
«Nødnettdagene 2021»
1. – 2. desember på
Gardermoen. Hensikten er å
være årets viktigste møteplass for
utveksling av erfaringer, ideer og
informasjon om
nødkommunikasjon. Arrangøren
melder at det vil bli
programposter både for dem som
kjenner Nødnett godt, og dem
som ikke har så mye erfaring.
Se nærmere informasjon på
www.nodnett.no.

Nødnett i bruk av politi, brann og helse
Foto: Kent Inge Olsen
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Samarbeid om å
redusere branner
Miljøverndirektoratet og DSB
uttrykker bekymring for
brannsikkerheten ved norske
avfallsanlegg. Antall branner har
vært betydelig de senere år.
Høsten 2020 ble det gjennomført
et landsdekkende tilsyn ved 145
avfallsanlegg. Fagdirektoratene
tilrettela aksjoner, som ble satt ut
i livet av de stedlige brann- og
redningsvesen. I perioden fra
1. januar til 4. mars i år er det
registrert 278 branner i norske
avfallsanlegg i tillegg til en rekke
branntilløp, som ikke framkommer i statistikken.
Kontroll med det brannforebyggende arbeidet har vært
sentralt i tilsynsaksjonen og
resultatene viser at det er et stort
forbedringspotensial. 50 anlegg
hadde mangler i sine brannrisikoanalyser. 45 anlegg kunne ikke
redegjøre for hvilke konsekvenser
en eventuell brann ville ha for
naboer til anlegget. Det viste seg
også at mange hadde vesentlige
mangler i opplæringsplanene
innen forebygging og slokkeberedskap. Slokking av brann i
avfallsanlegg er svært krevende
og kan ta mange dager.
Brannene kan gi utslipp av giftig
røyk, og langvarig slokkeinnsats
kan føre til utslipp av brannskum
og slokkevann som forurenser
miljøet. Tilsynet viste at åtte av ti
kontrollerte avfallsanlegg mangler
gode nok systemer for å
begrense miljøkonsekvensene.
Brann- og redningsvesen, samt
statsforvaltere, følger nå opp
regelbrudd lokalt. DSB vil vurdere
endringer i forskriftene, mens
Miljødirektoratet på sin side
vurderer om det er behov for
endringer av krav som stilles i
tillatelsene til anleggene.

