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Årets andre utgave i 

papirbasert versjon er nå 

utgitt. Denne utgaven har 

«Falske nyheter – hvem 

garanterer sannheten?» som 

hovedtema. Dessuten 

inneholder bladet en rekke 

artikler og intervjuer innenfor 

arenaen samfunnssikkerhet 

og beredskap. 

De som ønsker å få 

tidsskriftet tilsendt kan bruke 

skjemaet «Abonnement» 

under fanen Trygge Samfunn 

på www.kfb.no eller sende en 

e-post til kfb@kfb.no.  

Abonnementet er gratis!Årets 

andre utgave i papirbasert om  

 

                  

 

Bekymring på Politihøgskolen 

 
I henhold til planen skal Politiet ha to politifolk pr. tusen 
innbyggere i løpet av 2020. Etter at politidekningen gikk ned  
sammenliknet med 2016 uttrykker Politihøgskolen bekymring  

over utviklingen. I en pressemelding skriver rektor Nina  
Skarpenes: 
«Situasjonen for nyutdannede politistudenter gir grunn til  
bekymring. Både for nyutdannede, men også for etater og  
samfunnet som trenger disse dyktige og topp motiverte  
medarbeiderne. Vi er ikke i mål med bemanningsøkningen i  
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norsk politi. Nå er det ikke urimelig med en viss ventetid, men når 

bare 4 av 10 fra 2018-kullet er i jobb så langt ut på høsten er 

situasjonen ikke god». 

Politidirektoratet skriver i Politiforum at de tror flere vil bli ansatt 

utover vinteren. 

-Stillingene er fullfinansiert videre fra 2019 dersom budsjettet som 

er lagt frem nå blir vedtatt, skriver ass. politidirektør Håkon 

Skulstad.  

______________________________________________________ 

Vanskelig å 

oppdage 

radikalisering 

Forsvarets forskningsinstitutt 

(FFI) utgir temarapporter om 

ulike emner innen 

totalforsvaret. Rapportene er 

lagt til rette for et bredere 

publikum og er laget i et 

oversiktlig tidsskriftformat 

under navnet «Viten». 

«Radikalisering, en studie av 

mobilisering, forebygging og 

rehabilitering» er en rapport 

som er tilgjengelig elektronisk 

på www.ffi.no.  

 

I den heter det at det ikke 

finnes en oppskrift på verken å 

forebygge eller oppdage 

fenomenet, men at en er nødt 

til å prøve seg frem. Det er 

med andre ord ikke gitt at 

en kan «se de usynlige». 

Temaene i «Viten» kommer 

fra hele bredden i FFIs 

forskning, fra militær- 

tekniske forhold til 

forsvarsplanlegging, 

sikkerhetspolitikk og 

samfunnssikkerhet. 
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Sikkerhets-

hendelser 

skyldes ikke 

uflaks 

I IKT-sammenhenger starter 

de aller fleste svindelforsøk 

via e-post. Under «Nasjonal 

Sikkerhetsmåned 2018» var 

dette et sentralt  tema. 

 

I følge NorSIS (Norsk senter for 

informasjonssikring) anslås det 

at rundt 90 prosent av den 

totale mengden svindelforsøk 

starter via en e-post. Under 

arrangementet orienterte Ole 

Tom Seierstad om hvilke 

motiver som ligger bak. 

 

- Felles for dem, enten det er 

kriminelle som vil stjele penger, 

om det er stat og nasjon som vil 

spionere, politiske hactivister 

eller insidere som vil stjele 

informasjon fra arbeidsgivere, er 

at de bruker en felles verktøy-

kasse med blant annet phising 

(nettfiske), spoofing (digital 

forfalskning av avsender) og 

malware (ondsinnet program-

vare), sier Seierstad. Han viste 

til Næringslivets sikkerhetsråds 

mørketallundersøkelse fra 

inneværende år hvor 67 prosent 

mener at sikkerhetshendelsene 

skyldes tilfeldigheter eller uflaks. 

- Uflaks ligger eksempelvis i det 

å ha trykket på en lenke. 

Sikkerhetsbrudd bunner i at 

angrepene blir mer og mer 

sofistikerte og personaliserte, 

påpeker Seierstad, som råder 

brukerne til å unngå å bruke 

samme passord flere steder.  

- Det er viktig å ta i bruk to-

trinns bekreftelse på digitale 

kontoer der hvor det er 

tilgjengelig, sier Seierstad. 

 

Rednings- 

helikoptre får ny 

base på Rygge 
 

Forsvarsbygg har undertegnet 

en byggekontrakt til en verdi på 

i overkant av 165 millioner 

kroner. Anlegget skal stå ferdig i 

2020. 

På vegne av Justis- og 

beredskapsdepartementet skal 

Forsvarsbygg gjennom 

prosjektet NAWSA (Norwegian 

All Weather Search and Rescue 

Helicopter», planlegge, bygge og 

drifte lokalstasjonene for 

redningstjenestens nye 

helikoptre.   

 

- Det skal tilrettelegges for 

eiendom, bygg og anlegg i 

forbindelse med at tolv Sea King 

helikoptre skal skiftes ut med 16 

nye redningshelikoptre  av typen 

AW101. Samtlige av de seks 

nåværende redningsbasene skal 

oppgraderes i varierende grad, 

sier justis- og beredskaps-

minister Tor Mikkel Wara (Frp). 

Det vil være seks baser, 

nærmere bestemt Rygge, Sola, 

Florø, Ørland, Bodø og Banak. 

 

Sivilt 

forsyningsskip i 

Trident Juncture 

 

Forsyningsskipet «Stril Mar» fra 

Simon Møkster Shipping ble tatt 

ut av daglig drift og ble en del 

av øvelsen Trident Juncture 

2018.  

- At vi fikk testet ut denne 

kapasiteten under øvelsen gjør 

Forsvaret enda bedre i stand til 

å støtte fartøy som er ute i  

 

operasjoner. Samtidig fikk vi 

testet beredskap og 

sivilsamfunnets evne og vilje til 

å støtte Forsvaret innen rammen 

av totalforsvaret, sier sjef 

MARCSS (Maritime Combat 

Service Support), 

kommandørkaptein Frode 

Staurset. 

 

 
Foto: FMS Forsyningsskipet «Stril Mar» 

- Med den lange kystlinjen Norge 

har er vi helt avhengige av å ha 

maritim logistikk på kjøl 

samtidig som vi driver logistikk 

fra land. Det er viktig å øve og 

trene i operative situasjoner der 

vi kan dra nytte av synergien 

mellom sivile og militære 

ressurser for å nå et felles mål, 

sier Staurset. 

«Stril Mar» har en størrelse og 

kapasitet som gjør det egnet til 

å støtte Marinens operative 

oppgaver. Fartøyet er bygd for å 

kunne bidra med etterforsyning 

av eksempelvis oljeplattformer. 

Dessuten har skipet rednings-

kapasiteter og er konstruert for 

å kunne ligge helt i ro, uansett 

vær og vind. 

 

 

«Det er viktig å øve  

og trene i operative 

operasjoner der vi kan  

dra nytte av synergier 

mellom sivile og militære 

ressurser for  

å nå et felles mål» 
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