
Nyttig samling for 

fylkeskontakter 

På tross av pandemien har 

NTFs fylkeskontakter i all 

hovedsak kunnet møte fysisk 

til de planlagte 

kontaktmøtene vår og høst, 

om enn i noe begrenset 

antall. Mandag 6. september 

møttes man til en samling 

som strakte seg over en 

arbeidsdag.  

Nettverksbygging og 

planlegging av framtidige 

aktiviteter, regionalt og lokalt 

var sentrale emner på 

dagsorden. Strenge 

smitteverntiltak har lenge 

begrenset møter og øvrige 

aktiviteter, og det var tydelig 

å spore en viss utålmodighet 

etter å komme i gang igjen. 

Det ble gjennomgått ideer og 

tanker, både på kort og 

lengre sikt.  

NTFs fylkeskontakter utgjør 

en viktig del av 

organisasjonens totale 

aktiviteter, som 

administrasjonens forlengede 

arm i fylker og kommuner. 
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Nå innføres mobile passkontorer 

 
Politimeldingen, som regjeringen la fram i sommer signaliserte at en  
i framtiden skulle opprette mobile pass- og ID-kontorer. De senere år  
har det vært nedlagt over 60 stasjonære passkontorer rundt om i landet. 
I en pressemelding fra Politidirektoratet (POD), blir det pekt på at dette  
er en ny tjeneste og at en akter å starte med noen få for å høste   
erfaringer. 
 
 

For å bruke de mobile kontorene kan folk bestille time på politiets 

nettsider på samme måte som for vanlige stasjonære pass- og ID-

kontorer. Når en bruker legger inn sted eller postnummer i 
timebestillingen, får vedkommende opp sitt nærmeste kontor. Dersom 

et mobilt pass- og ID-kontor har stoppested i nærheten, kommer det 

opp som et alternativ. Kjørerutene legges også ut på politiets nettsider, 

og skal oppdateres fortløpende. Politidirektoratet opplyser at ordningen 

skal evalueres etter at den har vært i bruk noen tid. 

_________________________________________________________  

Falske legemidler: 

Et voksende problem 
Verdens helseorganisasjon 

(WHO) anslår at mellom 10 og 30 

prosent av verdens legemidler 

enten er forfalsket eller av så 

dårlig kvalitet at de ikke virker 

eller, i verste fall, kan være 

skadelige. WHOs utsagn bygger 

på studier fra en rekke land, som 

er offentliggjort i tidsskriftet The 

American Journal of Tropical 

Medicine and Hygiene. Riktignok 

er problemene størst i deler av 

Asia og Afrika, men det er all 

grunn til å være på vakt også i 

Norge. Nordmenn som kjøper 

legemidler på nettet eller på reise 

i utlandet kan risikere å utsette 

seg selv for fare ved å anskaffe  

ukjente medisiner, sier justis- og 

beredskapsminister Monica 

Mæland 

Forskerne mener at de største 

årsakene til at dette problemet 

vokser, generelt sett, er 

manglende kontroll av 

legemiddelindustrien, 

myndighetsorganer uten 

handlingskraft og for dårlige 

retningslinjer..  
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«Sårbarhets-

konferansen 2021»: 

Sikkerhetsloven under lupen 

Torsdag 28. september 

arrangeres 

«Sårbarhetskonferansen 2021» 

i Gamle Logen. Det er NTF og 

Norges Forsvarsforening som 

står bak dette årlige 

arrangementet. >> 
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Tema for årets konferanse er 

«Sikkerhetsloven». Bakgrunnen 

er at det i den senere tid er 

framkommet urovekkende 

eksempler på manglende oversikt 

og dårlig kontroll når det gjelder 

utenlandske oppkjøp av 

strategisk plasserte eiendommer, 

norsk teknologi og virksomheter, 

nå sist Bergen Engines. I henhold 

til PSTs trusselvurdering vil dette 

kunne brukes til å få innflytelse 

over norske beslutninger og 

prioriteringer og med det true 

nasjonal sikkerhet. 

Er loven tydelig nok? Tar den 

tilstrekkelig hensyn til 

balansegangen mellom 

investeringer og sikkerhet? Hva 

står på spill i det liberale Norge? 

Foredragsholdere fra Nasjonal 

sikkerhetsmyndighet (NSM), 

PST, NUPI, Forsvaret, NSR, IFS 

og Stortinget vil orientere og 

debattere et særdeles viktig 

tema.  

  

En uakseptabel 

samfunnsutvikling 
- Å angripe politiet med 

steinkasting og fysisk vold er 

skremmende og først og fremst 

uakseptabelt, sier lederen for 

Politiets fellesforbund, Sigve 

Bolstad. Foranledningen var at 

politiets skulle pågripe to 

ungdommer på Mortensrud i 

Oslo, som var siktet i en 

pågående trusselsak. Det oppsto  

en konfrontasjon da 20 til 30 

ungdommer gikk til angrep på 

politipatruljene. 

- Politiyrket blir stadig mer 

krevende og kriminaliteten blir 

tøffere og mer kynisk. Vi har sett 

tendensen lenge. En under-

søkelse Politiforum har gjort, 

viser at nesten to av tre har blitt 

utsatt for vold som følge av at de 

jobber i politiet. Jeg mener at den 

manglende respekten er et 

resultat av at politiet ikke lenger 

har mulighet for å drive 

forebyggende arbeid i like stort 

omfang som tidligere. Med de 

ressursene vi har i dag, så har 

politiet stort sett ikke anledning til 

å dukke opp når noe har skjedd. 

Da er det vanskelig å opparbeide 

seg gode relasjoner i de miljøer 

som allerede er litt krevende. Det 

dreier seg om en urovekkende 

utvikling som må stoppes før det 

går for langt. Dette er ikke 

politiets problem alene, så her må 

flere instanser på banen, sier 

Sigve Bolstad. 
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Hjertestartere: 

Mangler i over 

halvparten av norske 

bedrifter 
Til tross for et sterkt fokus på 

betydningen av å ha en 

hjertestarter tilgjengelig, viser en 

undersøkelse at halvparten av 

NHOs medlemsbedrifter ikke har 

fulgt anmodningen. 

Undersøkelsen, som ble 

gjennomført i juli, omfattet 2200 

bedrifter. 46 prosent av bedriftene 

svarte ja på spørsmålet om de 

har hjertestarter.  

I følge Europeisk Gjenoppliv- 

ningsråd (EPS) er sjansen for å 

overleve hjertestans opptil 70 

prosent om en hjertestarter er på 

plass innen tre til fem minutter. 
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- For å redde liv må 

hjertestarteren bli tatt i bruk raskt 

etter hjertestansen. Vi regner 10 

– 15 prosent reduksjon i sjansen 

for å overleve for hvert minutt 

som går fra hjertestansen skjer til 

det første støtet blir gitt, opplyser 

avdelingssjef i Røde Kors 

Førstehjelp, Rune Bye 

Gir gratis 

ekspertforedrag 
I forbindelse med Den nasjonale 

sikkerhetskampanjen som Norsk 

Senter for Informasjonssikring 

(NorSIS) skal arrangere i oktober 

vil flere virksomheter delta i det 

som kalles 

«Foredragsdugnaden». Eksperter 

innen informasjonssikkerhet gir 

bort gratis foredrag for å gi ulike 

bedrifter informasjon og faglig 

påfyll. 

I NorSIS opplyses det at den 

eneste kostnaden som påløper er 

et administrasjonsgebyr på 1.000 

kroner, og eventuelt kostnader for 

reise og opphold om foredraget 

gjennomføres fysisk. Alle 

foredragene tilbys imidlertid også 

digitalt. Kampanjen «Nasjonal 

Sikkerhetsmåned» arrangeres i 

år for 11. gang. Målet med 

kampanjen er å gi nordmenn 

både privat og i jobb-

sammenheng en tryggere digital 

hverdag. 

Foredragsoversikten omfatter 

spennende foredrag, bl.a. fra 

NorSIS, Nasjonal sikkerhets- 

myndighet (NSM),  >> 



Sopra Steria, KLP, DIFA A/S, 

Politiets IKT-tjenester og Bråten 

Organisasjonspsykologi og 

ledelse.  

Flere opplysninger på norsis.no. 
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Full fart på 

beredskapssenteret  

- Beredskapssenteret er hele 

politi-Norges treningssenter. Vi 

ønsker å få alt innsatspersonell i 

Norge innom senteret i løpet av 

en toårsperiode. Vi er kommet 

godt i gang, sier Justis- og 

beredskaps-minister Monica 

Mæland i forbindelse med at den 

første kontingenten med innsats-

personell fra distriktene kom for å 

trene. Mannskapene fra Finnmark 

og Innlandet politidistrikter fikk 

æren av å være de første. 

Deltakerne ga uttrykk for at det 

var svært nyttig å trene sammen 

og bli kjent med de nasjonale 

bistandsressursene. 
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- Denne treningen er helt 

avgjørende for samhandlingen 

mellom politidistriktene og de 

sentrale bistandsinstruksene, var 

omkvedet. 

Samtrening styrker evnen til å 

samvirke i oppdrag ved alvorlige  

hendelser. Dette vil sikre at 

Beredskapssenteret kommer 

bedre til nytte i alle politi-

distriktene, og dermed 

beredskapen i hele landet. 

Følger ikke 

ladevettregler 

Branner i elsykler, ladbare driller 

og mobilladere er vanskelig å få 

bukt med om natten når vi sover. 

Like fullt viser en undersøkelse i 

regi av Norsk brannvernforening 

og forsikringsselskapet IF at 27 

prosent innrømmer å lade i rom 

der det ikke er montert 

røykvarsler.
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brannvernforening 

- Dessverre har det vært flere 

alvorlige branner om natten det 

siste året som har startet i 

ladeutstyr eller batteri. Dersom 

det oppstår brann når vi sover er 

det viktig å bli vekket tidligst mulig 

før røyk og flammer tar overhånd, 

sier adm.direktør Rolf Søtorp i 

Norsk brannvernforening. 

Det er nå utarbeidet nye lade-

vettregler der det bl.a. framgår at 

man skal lade når man er våken 

og tilstede, følge produsentens 

bruksanvisning, helst bruke 

original lader og lade på et 

underlag som ikke lett kan 

brenne. 

- Vi omgir oss stadig med flere 

saker og ting som lades, og det 

er viktig å bruke ladevett og sunn 

fornuft, sier seksjonssjefen for 

elsikkerhet i Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, 

Jon Eirik Holst. 

Tilrettelagt innhenting 

Hva vil det si? Tilrettelagt 

innhenting innebærer kort fortalt å 

samle inn data som passerer den 

norske landegrensen og som kan 

utgjøre en trussel mot Norge. Alle 

søk etter data må være godkjent 

av en domstol, og all bruk blir 

underlagt uavhengig kontroll. 

Tilrettelagt innhenting er nå tatt 

inn i den nye etterretningsloven 

og vil tre i kraft fra nyttår. 

- Dette er et viktig tiltak for å 

styrke den nasjonale evnen til å 

avdekke og motvirke trusler mot 

Norges sikkerhet. Ordningen er 

også ett av de mest sentrale og 

prioriterte tiltakene mot terror i 

Norge, sier forsvarsminister 

Frank Bakke-Jensen i en 

kommentar. 

Egenberedskapsuka 

2021 

- Det er så viktig og enkelt å ha 

noen liter vann i beredskap, så 

det burde de fleste få til, sa 

direktør i DSB, Elisabeth S. 

Aarsæther, på NTFs møte om 

«Egenberedskap» under 

Arendalsuka i august.  

 
Direktør Elisabeth S. Aarsæther / Foto: 
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I uke 44 arrangerer DSB 

«Egenberedskapsuka» sammen 

med kommuner over hele landet. 

NTF og andre frivillige 

organisasjoner, vil også være 

med å sette søkelyset på temaet. 
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