
Utvider 

samarbeidet 
 

Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB) og Finans Norge utvider 

samarbeidsavtalen som ble 

inngått for ett år siden. Partene 

ønsker nå også å samarbeide om 

temaer som digital samfunns- 

sikkerhet, forebyggende arbeid 

innen brann og sikring av 

finansiell infrastruktur.  

Den avtalen partene inngikk i fjor 

har som mål å redusere 

klimarisiko og utveksle kunnskap 

om naturskader. Samarbeidet det 

første året har konsentrert seg 

om informasjonsutveksling, 

arbeid med juridiske avklaringer 

og analyser av skadedata inn 

mot DSBs Kunnskapsprosjekt. 

Det har dessuten vært lagt 

føringer for og koordinert 

samarbeidet på den 

internasjonale arena. 
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Verdige vinnere av «Beredskapsprisen  
2018» 
 
NTF viderefører utdeling av KFBs årlige «Beredskapspris». Den tildeles  
personer som gjennom sitt arbeid har bidratt til å bedre norsk beredskap,  
gjennom en innsats som overgår det en normalt kan forvente. Prisen  
tildeles i henholdsvis sivil- og forsvarsrelatert sektor. 
 
 

«Beredskapsprisen 2018» tilfalt oberstløytnant Per Inge Ohrstrand 

(forsvarsrelatert sektor) og administrerende direktør Cecilie Daae, 

DSB (sivilrelatert sektor). Tildelingen ble foretatt under 

«Totalforsvarskonferansen 2019», som fant sted i Oslo Militære 

Samfund, mandag 25. mars. Styreleder i NTF, Signe Øye, stod for 

overrekkelsen.  

Juryens begrunnelse kan leses på NTFs hjemmeside 

www.totalforsvar.no. 

_____________________________________________________ 

F-35 skal fly som 

planlagt 

I 2025 kommer Norge til å ha et 

av verdens mest moderne 

luftforsvar. F-35 representerer et 

teknologisk generasjonsskifte. 

Til nå har Luftforsvaret mottatt ni 

fly i Norge og syv i USA. I tillegg 

er en godt i gang med testing og 

opptrening på Ørland flystasjon 

og på Luke Air Force base. 

-Jeg har iverksatt flere analyser 

for å sikre meg om at vi unngår 

å havne i en situasjon der vi har 

for få piloter, teknikere og annen 

nødvendig kompetanse. Veien 

fremover er både krevende og 

spennende. Vi har utfordringer, 

men vi skal klare å løse dem 

med gode planer og tiltak. Vi 

utdanner nye F-35 flygere 

og vi konverterer tidligere 

F-16 flygere for å sikre 

operativ drift i fremtiden. 

Vårt mål er at F-35 skal fly 

som planlagt, sier sjef for 

Luftforsvaret, generalmajor 

Tonje Skinnarland. 
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Rekorddeltakelse 

på «Totalforsvars-

konferansen 2019» 
 

NTFs årlige 

totalforsvarskonferanse ble 

gjenstand for rekorddeltakelse. 

I overkant av 200 personer 

meldte seg på for å overvære 

temaet «Beredskap i en 

krisesituasjon». Søkelyset var 

satt på mat, medisiner, vann og 

drivstoff. Representanter fra ulike 

fagdepartementer og 

Legemiddelverket ga en oversikt 

over beredskapen innenfor de 

respektive områdene. 

Avslutningsvis besvarte et panel, 

bestående av representanter fra 

Politidirektoratet, Heimevernet og 

Sivilforsvaret spørsmål om sine 

roller når en større krise 

inntreffer. Konferansedeltakerne 

stilte en rekke spørsmål, både 

etter hvert foredrag og under 

paneldelen.  

Konferanseleder var tidl. NRK-

journalist Geir Helljesen. 

I den neste papirutgaven av 

Trygge Samfunn, som kommer ut 

i uke 19, blir det intervjuer med 

de enkelte foredragsholdere.  

 

Sivilforsvaret tro til 

i Hustadvika 

I forbindelse med evakueringen 

av Viking Sky deltok 50 personer 

fra Møre og Romsdal 

sivilforsvarsdistrikt, melder DSB. 

Mannskapene etablerte 

båreplasser og bisto med 

vakthold og registrering. I løpet 

av de tre første timene leverte 

Sivilforsvaret 1250 ullpledd og 

over 300 bårer. I den omfattende 

redningsaksjonen ble det avholdt 

en telefonkonferanse med 

samtlige involverte etater; POD, 

FOH, Kystverket, Helse-

direktoratet, Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal og Sivil-

forsvaret. Den krevende 

situasjonen ble håndtert på best 

mulig måte, takket være et godt 

tverrfaglig samarbeid. 
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Advarer mot 

svekket 

redningskapasitet 

Hovedredningssentralene (HRS) 

er bekymret for at svekket 

redningskapasitet gjør at risikoen 

ved ulykker kan øke. I HRS’ 

årsrapport for 2018 pekes det på 

helikoptermangelen i Kystvakten 

og en antatt ytterligere reduksjon 

i tilgjengeligheten av Forsvarets 

Orion-fly de neste årene, noe 

HRS mener vil føre til redusert 

redningsberedskap i deres 

redningsansvarsområde.  

Samtidig peker sentralene på økt 

aktivitet innen turisme, fiskeri og 

petroleumsvirksomhet, noe som 

øker risikoen for ulykker. 

 

Fung. avdelingsdirektør Ståle 

Jamtli i HRS Sør-Norge sier til 

Stavanger Aftenblad at sentralen 

har sagt fra om utviklingen i flere 

årsrapporter. Motorstansen og 

evakueringen på cruiseskipet 

Viking Sky mener han er en del 

av utviklingen. 

 

Krav til 

datasikkerhet og 

personvern 

Den teknologiske utviklingen 

innebærer at flere og flere 

produkter kan kobles mot 

internett. Eksempler på dette er 

smartklokker, smarthussystemer 

og husholdningsprodukter. I 

kjølvannet dukker det opp 

problemstillinger som gjelder 

personvern og datasikkerhet. 

Spørsmålet er hvorvidt disse 

produktene ivaretar sikkerheten til 

brukeren og nettet det skal kobles 

mot. Nasjonal kommunikasjons-

myndighet (Nkom) har sett flere 

produkter det er lett å hacke seg 

inn på. Når andre enn brukeren 

får tilgang til dataene, kan dette 

misbrukes. Det er også registrert 

flere eksempler der produkter 

som er koblet til internett er blitt 

hacket og brukt i dataangrep for å 

ramme servere, bedrifter eller 

organisasjoner.  

Nkom arbeider sammen med 

andre europeiske myndigheter og 

Europakommisjonen for å sette 

krav til personvern og sikkerhet i 

radioprodukter som skal kobles 

mot internett. I den forbindelse 

har Europakommisjonen publisert 

et veikart for å finne ut behovet 

for å sette spesifikke krav til 

produkter som skal markedsføres 

i Norge og resten av EØS-

området. Europakommisjonens 

veikart er det første steget på 

veien til et nytt regelverk. Det er 

ventet at kommisjonen vil 

gjennomføre en offentlig høring 

om utredningen før sommeren.  
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