
Hektisk for 

statens 

«vaktbikkje» 
 

I løpet av fjoråret var 

Kystvakten delaktig i 143 søk- 

og redningsaksjoner og over 

1.400 fiskeriinspeksjoner. Selv 

om statens «vaktbikkje» på 

havet har som sin 

primæroppgave å holde 

oppsyn med fiskebåtene, er 

bidraget til sikkerhetspolitisk 

stabilitet og beredskap 

betydelig.  

I tillegg til det rent operative 

har Kystvaktens fartøyer 

forhindret mange potensielle 

ulykker og havarier.  
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Trusler og trender ved årsskiftet 
 
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) har i en egen rapport  
omtalt de mest fremtredende digitale trusler i 2018 og hvilke trender  
som møter oss i 2019. Dette gjelder først og fremst trusler som treffer  
små og mellomstore virksomheter og befolkningen. 
I rapporten understrekes det at opplæring og kompetanse kombinert  

med en åpenhetskultur knyttet til pågående svindelforsøk er nødvendig. 

 

NorSIS opplever at mange er mer opptatt av egen kjernevirksomhet enn å sikre sine verdier. Dette får ofte 

uheldige konsekvenser. Svært mange vil erfaringsmessig bli utsatt for en eller annen type dataangrep på kort eller 

lengre sikt. 

Det er ikke alltid lett å ha oversikt over hva eller hvem som kan tenkes 

å forsøke å ramme virksomheten eller den enkelte av oss. Ikke desto 

mindre er det av stor betydning å kartlegge det. Sikkerhetsarbeidet må 

forankres i virksomhetens ledelse i tillegg til at virksomheten må sikre 

at den har god nok bestillerkompetanse ved innkjøp av utstyr, 

systemer, leverandører og nettverk, heter det i rapporten. I året som 

gikk var de vanligste truslene bl.a. ledelses- og direktørsvindel, uhell, 

uaktsomhet, ID-tyveri, svindel, utpressing, sabotasje og spionasje.  

Trendene for 2019 vil være sammenkobling av teknologier og 

sammenkoblinger av svindel-metoder. 

Rapporten «Trusler og trender 2018-2019» kan lastes ned som PDF 

på www.norsis.no.  

______________________________________________________ 

Aktivt nyttår for 

NTF 

Norsk TotalforsvarsForum 

(NTF) er gått inn i en travel 

periode. Mye arbeid med 

navneskiftet, planlegging av 

årets store konferanser og 

oppfølging av 

møtevirksomheten rundt 

egenberedskap er noen av de 

aktiviteter organisasjonen 

befatter seg med. 20.-21.januar 

arrangeres et seminar for NTFs 

fylkeskontakter.  

«Totalforsvarskonferansen 

2019» finner sted i Oslo 

Militære Samfund mandag 

25. mars. Der stilles 

spørsmålet hvor forberedt vi 

egentlig er når en stor krise 

inntreffer.  

Søkelyset vil bli rettet mot 

matberedskap, medisin-

beredskap, energiberedskap,  

vannforsyning og fremfor alt 

hvordan kommunikasjonen 

skal kunne fungere ved 

bortfall av strøm.  
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Programmet, som snart er klart, 

vil bli lagt ut på 

www.totalforsvar.no    

Det er allerede nå mulig å melde 

seg på til post@totalforsvar.no.  

 

Mattilsynet og 

Strålevernet* med 

samarbeids- 

avtale 
 

Avtalen skal sikre god 

koordinering av det generelle 

arbeidet til etatene på atom-

området som angår radioaktivitet. 

Dette inkluderer regelverksarbeid, 

overvåking, tilsyn, beredskap og 

samarbeid med blant andre 

rådgivere til Kriseutvalget for 

atomberedskap. Mattilsynet er 

medlem i Kriseutvalget og har det 

overordnede ansvaret for å sikre 

trygg mat i en situasjon der det 

kommer radioaktivt nedfall over 

Norge. Kostholdsråd er et av de 

tiltak Kriseutvalget kan vedta ved 

en atomhendelse, og Mattilsynet 

utarbeider forslag til slike råd i 

samsvar med Strålevernet. 

De to etatene samarbeider også 

om måling av radioaktivitet i 

næringsmiddel, og overvåking og 

måling av radioaktivitet i dyr. 

*Statens strålevern (Strålevernet) 

skiftet navn til Direktoratet for 

strålevern og atomsikkerhet 

(DSA) 1. januar 2019. 
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Fortsatt styrking av 

Heimevernet 

Regjeringens forslag til videre-

utvikling av landmakten fra 2019 

ble vedtatt under behandlingen 

av statsbudsjettet før jul. Dette 

innebærer fortsatt styrking av 

Heimevernet og endring av opp-

settingsgraden i 2. bataljon.  

Heimevernet skal bestå av 

40.000 soldater, hvorav 37.000 i 

områdestrukturen. Regjeringen 

har styrket trening, øving og kurs 

for befal og moderniserer 

materiellet 

Regjeringen vil også anskaffe 

moderne stridsvogner og 

oppbygging av en dedikert 

helikopterkapasitet til spesial-

styrkene kan starte fra Rygge. 

Hæren vil fortsatt få 

helikopterstøtte fra Bardufoss, 

mens 15 helikoptre vil 

stasjoneres på Rygge for å 

ivareta Stortingets ambisjon om 

økt helikopterstøtte til spesial-

styrkene. I tillegg til de tre Bell-

helikoptrene på Bardufoss vil 

Forsvaret leie inn sivile helikoptre 

som supplerende kapasitet i 

Nord. Forsvarets beredskap for 

politiet i Nord-Norge opprett-

holdes inntil alternativ løsning er 

på plass. 
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Norge anskaffer 

nye ubåter 

I Forsvarsdepartementet 

opplyses det at Tyskland og  

Norge i fellesskap skal anskaffe 

identiske ubåter. De 

kommersielle prosessene mot 

leverandøren har pågått siden 

sommeren 2017.  

Forsvarsmateriell (FMA) og 

Bundesamt für Ausrüstnung, 

Informasjonstehnik und Nutzung 

der Bundeswehr (BAAINBw) har 

mottatt tilbudet og er i gang med 

en grundig, felles evaluering. 

- Norge og Tyskland vil gjennom-

føre felles forhandlinger med 

verftet og sikter mot å kunne 

underskrive en kontrakt i løpet av 

2019, sier forsvarsminister Frank 

Bakke-Jensen. 

Dette vil gi stordriftsfordeler og 

besparelser i levetiden til 

ubåtene, og samarbeid om felles 

anskaffelse. I tillegg vil dette 

omfatte det maritime materiell-

samarbeidet også marine til 

marine samarbeid, forsknings- og 

utviklingssamarbeid og missil-

samarbeid. 

- Samarbeidet åpner for salg av 

norske missiler til Tyskland i 

tillegg til samarbeid om videre-

utvikling av missilteknologi. 

Industrisamarbeidet vil åpne for 

oppdrag for en rekke små og 

mellomstore bedrifter i Norge. 

Dette er positivt for høy-

teknologisk kompetanseutvikling 

og for eksport potensialet til 

norskutviklede produkter, 

fremhever Bakke-Jensen. 
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