
Ønsker 8.000 flere 

HV-soldater 
Dersom den nye regjeringen 

får det som den ønsker kan 

Heimevernet øke med 8.000 

soldater de nærmeste årene. 

I «Hurdalsplattformen» er 

målet å øke HVs 

områdestruktur til 45.000 

soldater. Det står å lese at 

Støre-regjeringen anser det 

som viktig å styrke HVs 

kapasiteter. «Heimevernet 

må moderniseres som en 

territoriell styrke med 

lokalkunnskap og nærvær 

over hele landet. Det er 

strategisk viktig å sikre 

nærværet og kampkraften i 

Troms og Finnmark» står det 

i erklæringen fra den nye 

regjeringen. 
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Forsvarsbudsjettet: 

- Å kutte 20 prosent  til frivilligheten er helt uakseptabelt 
 

NTFs styreleder, Signe Øye, reagerer kraftig på at bevilgningen til de frivillige  

organisasjoner innen forsvarsrelatert sektor reduseres med 20 prosent for  

2022.  

– Jeg trodde ikke at jeg skulle oppleve å få dette opplest uten forvarsel, sier  

hun. 

- Til overmål har regjeringen erklært 2022 som «frivillighetens år». Til sammen er det 15 små og store 

organisasjoner som mottar denne støtten. Dette rammer alle med full kraft. Det dreier seg om organisasjoner som 

alle er Forsvarets venner, som sprer budskapet om hvor viktig det er å ha et velfungerende Forsvar, som snakker 

varmt om forsvarsvilje og den grunnleggende betydning Forsvaret har i samfunnet, og som ikke minst skal 

forsvare en bevilgning på 69 milliarder kroner til militære aktiviteter, sier Signe Øye.  

- Når det gjelder NTF, så er vi den eneste frivillige organisasjonen som utelukkende arbeider for å fremme 

betydningen av totalforsvarskonseptet. Gjennom vår opplysningsvirksomhet, konferanser, kurs og vårt tidsskrift 

Trygge Samfunn leverer vi forsvarsfremmende informasjon over hele landet. De tilbakemeldingene vi får er 

utelukkende positive – også fra Forsvaret selv. Hverken vi eller de andre frivillige fortjener å bli behandlet på 

denne måten. Den ene dagen blir det holdt festtaler om hvor betydningsfull frivilligheten er, men den neste dagen 

snur en ryggen til oss og presenterer et kutt på 20 prosent uten noen form for forhåndsvarsel. Det er vanskelig å 

se logikken i dette. Det eneste som oppnås er å drepe den entusiasmen 

og kreativiteten frivilligheten bygger på, sier Signe Øye. 

_________________________________________________________  

Et grep mot 

radikalisering 

Med høringsfrist 7. januar 2022 

fremmet den forrige regjeringen  

et forslag om at PST skal sikres 

de verktøyene de trenger for å 

kunne lagre, analysere og 

systematisere informasjon fra 

åpne kilder på internett.  

- PST har i sine trussel-

vurderinger pekt på at aktiviteten 

på nett er av stor betydning for 

trusselbildet. Spesielt er de 

oppmerksomme på økt aktivitet 

på nett, hvor det både 

forekommer rekruttering og 

radikalisering. I dag har ikke PST 

muligheten til å avdekke den 

typen radikalisering eller terror-

planlegging. Det begrenser PSTs 

mulighet til å kartlegge 

ekstreme digitale nettverk og å 

avdekke strukturerte 

påvirkningsoperasjoner, 

fremmed etterretnings-

virksomhet, og nye og hittil 

ukjente trusler. Vi må gi PST de 

verktøyene de trenger, uttalte 

avtroppende justis- og 

beredskapsminister Monica 

Mæland. 

Åpen tilgjengelig informasjon 

omfatter eksempelvis  

nettavisartikler, åpne offentlige 

registre, åpne diskusjoner i 

sosiale medier, kommentarfelt 

og blogger.  

– Vi foreslår å redusere de 

personvernmessige  >> 
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konsekvenser og å hindre 

misbruk. Vi åpner ikke for en 

generell adgang til å kartlegge 

enkeltindividers aktivitet på nett, 

presiserer Monica Mæland. 
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Advarsel mot 

utpressing  
- Vår tjeneste Slettmeg.no får 

mange henvendelser fra brukere 

som har mistet kontrollen over  

kontoen sin, etter at kriminelle har 

fått tilgang til deres Snapchat-

bilder og videoer, opplyser leder 

for Slettmeg.no, Hans Marius 

Tessem. 

I følge Tessem bruker svindlerne 

flere metoder for å få tilgang til 

ofrenes Snapchat-konto. I noen 

tilfeller henter de brukernavn fra 

store databaser stjålet i 

datainnbrudd eller lekkasjer, 

andre ganger benyttes phishing-

angrep hvor de lurer brukeren til 

å oppgi informasjonen. Et 

eksempel på et slikt angrep er 

falske konkurranser. Når de har 

fått tilgang til kontoen bruker de 

ofrenes åpne vennelister på  

Facebook for å undersøke hvem 

de kan true med å lekke de 

private bildene ti. 

- Dette er en kynisk svindel som 

oppleves som svært belastende 

for dem som rammes. Ved å 

undersøke vennelistene kan de 

finne frem til navnene på 

slektninger og venner, som de 

deretter truer med at de skal 

sende bildene til. Dette øker ofte 

betalingsvilligheten til offeret, sier 

Tessem. 

Han anbefaler å ta i bruk totrinns 

pålogging. 

  

Skal sikre bedre tilsyn 
Det er nå utviklet en ny digital 

tjeneste som skal sikre bedre og 

mer målrettede tilsyn. Den nye 

tjenesten er tilrettelagt for at de 

rundt 80 tilsynsmyndighetene i 

Norge skal kobles enda tettere 

sammen digitalt, slik at tilsynene 

kan samhandle bedre og 

effektivisere tilsynsarbeidet. Det 

er Tilsynsmyndighetenes 

samordningsgruppe (TSG) som 

har hatt ansvaret for utviklingen 

av den nye tjenesten, som har 

fått navnet Tilda. Dette gjør at det 

er mulig å dele informasjon på 

tvers av ulike tilsyn slik at 

tilsynene kan bruke tilgjengelig 

informasjon om og fra hverandres 

tilsyn til å samhandle mer 

effektivt. 
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Miljøvennlig 

brannslokking 
Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB) har lansert en ny rapport 

om slokking av brann i mindre 

bygningsenheter. Hovedmålet 

med rapporten er å øke 

kunnskapen om hvordan man  

kan slokke på en mer effektiv, 

skånsom og miljøvennlig måte, 

samtidig som brannvesenet blir 

minst mulig utsatt for eksponering 

for røyk, varme og direkte kontakt 

med sot. Rapporten konkluderer 

med at det å benytte en utvendig 

slokkemetode som umiddelbart 

tiltak i forkant av innsats med 

røykdykking gir flere fordeler 

sammenlignet med røykdykking 

uten bruk av en utvendig 

slokkemetode. 

Det er publisert videoopptak fra 

forsøkene som følger rapporten. 

Dette kan lastes ned fra DSBs 

hjemmeside www.dsb.no. 

Rapporten kan stå som et godt 

eksempel på DSBs arbeid med 

en løpende perfeksjonering av 

landets brann- og redningsvesen. 

 

 

«Krisespill 2021»  

arrangeres  

11. november  i Oslo 

Militære Samfund 
Temaet i år er «Cybersikkerhet 

og påvirkningsoperasjoner». 

«Krisespill» er et årlig seminar 

hvor et tidsaktuelt scenario, som 

utfordrer vår samfunnssikkerhet,     

blir satt på dagorden.  

Dagen vil bli innledet med 

relevante foredrag som danner 

bakteppe for utøvelse av en 

skrivebordsøvelse (table top).  

 

Seminaret er fra kl.0900-1500. 

Påmelding til 

post@totalforsvar.no. 
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NTFs Beredskapspris 

for 2020 er delt ut 
Prisen tildeles personer som 

gjennom sitt arbeid har >> 

http://www.dsb.no/


bidratt til å bedre norsk 

beredskap, gjennom en innsats 

som overgår det en normalt kan 

forvente. Prisen tildeles i 

henholdsvis sivil- og 

forsvarsrelatert sektor. 

De verdige mottakerne av 

Beredskapsprisen 2020 ble i 

forsvarsrelatert sektor 

kommandør Ronny Kristoffersen 

og i sivil sektor ass. helsedir. 

Espen Rostrup Nakstad. 

Tildelingen ble foretatt under 

«Totalforsvarskonferansen 

2021», som fant sted i Oslo 

Militære Samfund, torsdag 21. 

oktober. Styreleder i NTF, Signe 

Øye, sto for overrekkelsen. 

Juryen har bestått av: Signe Øye, 

NTF, Bjørn Inge Ruset, FHS, 

forsvarsrelatert sektor, Susann 

Habbestad, Militært Kvinnelig 

Nettverk, Synnøve Lohne-

Knudsen, Negotia og Turid Astrid 

Reksten, NTF. 

Les juryens begrunnelse på 

nettsiden vår. 
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Ny Opinion-undersøkelse: 

Sterk tro på Forsvaret 

Den årlige undersøkelsen 

Opinion gjennomfører på vegne 

av Folk og Forsvar viser en 

overveldende oppslutning om 

Forsvaret. Hele 88 prosent av de 

spurte mener Norge bør ha et 

militært forsvar. Én av tre mener 

imidlertid at Forsvaret er for lite. 

Meningsmålingen om Forsvaret 

og internasjonalt, sikkerhets- 

politisk samarbeid viser at seks 

av ti også har et godt inntrykk av 

kvaliteten på det Forsvaret 

leverer. 
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Forsvarsviljen er også høy. Åtte 

av ti mener at vi må forsvare oss 

om vi blir angrepet, selv om 

utfallet av et angrep er usikkert. 

Tre av fire vil også selv delta i 

Forsvaret, ut fra egne 

forutsetninger. Oppslutningen om 

verneplikten er også høy. Åtte av 

ti mener den bør beholdes.  

 

Som i fjor viser undersøkelsen at 

nordmenn slutter opp om NATO-

medlemskapet. 79 prosent mener 

at medlemskapet bidrar til å 

trygge landet. 

 

Når det gjelder koronapandemien 

svarer kun 16 prosent at vi var 

godt nok forberedt og hadde den 

nødvendige beredskap da 

pandemien brøt ut. Men 70 

prosent er godt fornøyd med 

myndighetenes håndtering, viser 

undersøkelsen fra Opinion. 

På vei til abonnentene 

Trygge Samfunns papirutgave nr. 

2/21 er trykket og på vei ut til 

abonnentene. Temaet denne 

gang er «Fokus på sikkerhets-

loven». Det er intervjuer med en 

rekke eksperter fra bl.a. Politiets 

Sikkerhets-tjeneste (PST), 

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet 

(NSM), Forsvaret og Nærings-

livets sikkerhetsråd (NSR). 

Temaet speiler innholdet i  

«Sårbarhetskonferansen 2021», 

der loven ble debattert og 

kommentert fra ulike ståsteder. 

For øvrig inneholder papirutgaven 

en rekke artikler og intervjuer om 

ulike forhold med tilknytning til 

totalforsvaret. 

Abonnement, som er gratis, kan 

tegnes ved henvendelse til NTFs 

sekretariat, post@totalforsvar.no 

eller på nettsiden vår. 
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Spennende konferanse: 

«Nødnett – nå og i 

fremtiden» 
Nødnettdagene 2021 har fokus 

på hendelser fra virkeligheten og 

Nødnettets rolle nå og i 

fremtiden. Det melder 

Direktoratet for samfunns-

sikkerhet og beredskap (DSB) 

som står bak arrangementet. 

Arrangørene har fått Andreas 

Wahl, fysiker, vitenskapsformidler 

og programleder, som 

konferanseleder. Arrangementet 

har som mål å være årets 

viktigste møteplass for erfarings-, 

idé og informasjonsutveksling om 

nødkommunikasjon. Erfarings-

messig kommer deltakerne fra 

hele landet og representerer en 

stor bredde av aktører innen nød- 

og beredskapsorganisasjoner. 

Konferansen finner sted på Thon 

Congress Gardermoen 1. – 3. 

desember. 
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