
Vil øke kvinneandelen 

i Forsvaret 

Kvinneandelen blant militært 

ansatte i Forsvaret er omtrent på 

gjennomsnittet blant NATO-land. 

Nå vil regjeringen sette seg mål 

om minimum 30 prosent av 

begge kjønn på krigsskolene og i 

befalsutdanningen. 

- Forsvaret trenger de beste. Vi 

kan ikke være fornøyd med en 

kvinneandel under 13 prosent, 

sier forsvarsminister Frank 

Bakke-Jensen. 

- Det handler ikke om å senke 

kravene, men å gjøre en ekstra 

innsats for å få flere dyktige 

kvinner til å velge en fremtid i 

Forsvaret. Utdanning er 

inngangsporten til en videre 

karriere og derfor er det viktig å 

legge innsatsen der, sier Bakke-

Jensen. 
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Politidistrikter skal teste droner 

 
Målet er bedre oversikt på ulykkessteder og å finne punkter for  
evakuering på store arrangementer.  
 
I september skal tre politidistrikter utdanne 18 politipiloter som skal fly droner  
i tjenesten. I første omgang dreier det seg om et prøveprosjekt i Trøndelag,  
Troms og Agder. I dag er det krav om at droner ikke må være ute av synsfeltet  
til den som fører den, og at man kan fly kun i dagslys, med mindre man har  
fått spesialtillatelse til å fly når det er mørkt. 

 

I følge Luftfartstilsynet er det heller ikke tillatt å fly høyere enn 120 

meter over bakken. Å fly over festivaler, sportsarrangementer eller 

andre folkeansamlinger med mer enn 100 personer er heller ikke 

lov. 

Politiinspektør Per Øyvind Haugen i politioperativ seksjon i 

Politidirektoratet opplyser imidlertid til Politiforum at Luftfartstilsynet 

har gitt politiet de unntaksbestemmelser etaten trenger. 

____________________________________________________ 

«Sårbarhets-

konferansen 2019» 

Trusler mot demokratiet  

Årets utgave av 

«Sårbarhetskonferansen»  

finner sted i Gamle Logen i 

Oslo, tirsdag 24. september.  

Norsk TotalforsvarsForum 

(NTF) og Norges 

Forsvarsforening (NFF),  

som står bak arrangementet, 

har valgt temaet «Trusler mot 

demokratiet». Bakgrunnen er 

trykket fra krefter som ønsker  

å skape kaos og undergrave 

samfunnet og etablerte 

institusjoner. Norge møter 

stadig nye utfordringer som 

setter økte krav til landets 

samfunnssikkerhet og 

beredskap. 

Fremtredende eksperter vil 

belyse ulike sider ved 

situasjonen. 

Programmet er under 

utvikling og vil bli meddelt 

senere. Det er anledning til 

å melde seg på allerede nå 

til post@totaltforsvar.no 

eller  

foreningspost@ 

forsvarsforeningen.no 
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IKT-sikkerheten 

utfordrer 

kraftbransjen 

En ny rapport utarbeidet av NUPI 

konkluderer med at samarbeid er 

nøkkelen til å forbedre og 

håndtere IKT-sikkerhet og 

hendelser i kraftbransjen. I 

rapporten har en sett på 

utfordringer knyttet til 

digitalisering, privatisering og 

globalisering av kritisk 

infrastruktur, som kraftsystemet. 

Små nasjoner som Norge og 

Finland har et konkurransefortrinn 

i form av tillit og samarbeids- 

potensiale. Eksempler på gode 

samarbeidsarenaer er samarbeid 

mellom NVE og KraftCert og det 

nordiske beredskapssamarbeidet 

gjennom NordBER. På den 

annen side sliter små land med 

kapasitetsbegrensninger når det 

gjelder håndtering av hendelser. 

NUPI peker spesielt på tre 

utviklingstrekk: 

Kraftig infrastruktur blir i økende 

grad digitalisert, og sikkerheten 

dreier seg stadig mer om IKT- 

sikkerhet. 

For det andre så befinner de 

kritiske funksjonene ofte seg i 

private hender, mens viktigheten 

de har for moderne stater gjør at 

sikkerheten handler om mer enn 

økonomisk tap. 

Det tredje utviklingstrekket er at 

kritisk infrastruktur i økende grad 

er sammenkoblet og globalisert; 

kraftledninger og 

kommunikasjonsnett spenner 

over landegrenser.  

Hele rapporten er tilgjengelig på: 

www.nve.no 

 

Øker beredskapen i 

Arktis 

Som et ledd i å øke sikkerheten 

og beredskapen i Arktis har Kyst-

vakten, i samarbeid med 

forskere, arrangert øvelse 

SAREX 2019. Øvelsen har 

foregått i områdene rundt 

Svalbard. Sammen med Kyst-

vaktskipet KV Svalbard testet 

forskere, utstyrsleverandører og 

representanter fra statsetater i 

Norge, utstyr og beredskap. 

Deltakere på toktet kom fra flere 

nasjoner, blant annet Sverige, 

Island og Canada. Øvelsen er en 

videreføring av tidligere arbeid, 

blant annet SARINOR-prosjekt-

ene og SAREX-øvelsene som har 

pågått årlig for å avdekke feil og 

mangler i både redningsutstyr og 

bergingsoperasjoner. 
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En viktig del av øvelsen var den 

såkalte «strandøvelsen» med 

bakgrunn i «Polarkoden», som 

har til hensikt å redusere sann-

synligheten og de fatale konse-

kvensene ved ulykker i arktisk 

farvann. I følge polar-koden skal 

man klare seg i minimum fem 

døgn før man trenger å bli reddet. 

Dette ble testet slik at enhver 

cruisebåt eller fiskebåt skal kunne 

det mest grunnleggende dersom 

de må evakuere fartøyet. 100 

personer ble heist fra KV 

Svalbard med helikopter til en 

strand. Der fikk både heli-

kopterpilotene og mannskapet 

om bord testet hvor vanskelig og 

utfordrende det kan være å 

evakuere så mange personer. 

Norge deltar på EU-

samarbeid om forsvar 

- EU styrker sitt 

forsvarssamarbeid. Det har stor 

betydning for Norge, sier 

forsvarsminister Frank Bakke-

Jensen med henvisning til den 

samarbeidsavtalen med EDA 

(European Defence Agency) som 

skriver seg tilbake til 2006. EDA 

er EUs organ for samarbeid om 

forsvarsrelatert forskning og 

utvikling, materiellsamarbeid og 

militære kapasiteter. 

- Vi ser at EU er villig til å gjøre 

store fellessatsinger for å styrke 

europeisk forsvarsindustris 

konkuranseevne. Vårt samarbeid 

med EDA er en sentral del av 

Norges bidrag til europeisk 

forsvarssamarbeid som på en 

effektiv måte utfyller samarbeidet 

i NATO. Norge deltar i en rekke 

prosjekter og initiativer av 

betydning for vår egen militære 

evne og forsvarsteknologiske og- 

industrielle kompetanse, sier 

forsvarsministeren. 

Ny forskrift vil berøre 

«blålysetatene»  

- DSB har på oppdrag fra Justis- 

og beredskapsdepartementet 

utarbeidet et forslag til ny forskrift 

om organisering, bemanning og 

utrustning av brann- og 

redningsvesen og 

nødmeldesentralene. Forslag til 

nye forskrifter er til vurdering i 

departementet. Det er ikke tatt 

endelig stilling til når forslaget vil 

bli sendt på høring og når ny 

forskrift eventuelt kan tre i kraft, 

sa samfunnssikkerhetsminister 

Ingvil Smines Tybring-Gjedde i en 

tale på «Brannsjefkonferansen 

2019». 
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