
Nedgang i antall el-

ulykker 

I 2018 ble det innmeldt 494 el-

ulykker til Direktoratet for 

Samfunnssikkerhet og 

Beredskap (DSB). Dette er 15 

færre ulykker enn foregående år. 

Antall ulykker med registrert 

skade var 143, en økning med 9. 

Det ble imidlertid ikke registrert 

dødsulykker. 2018 er det fjerde 

året i løpet av den siste 

tiårsperioden hvor det ikke var 

dødsulykker med elektrisk årsak. 

En rapport fra DSB viser, naturlig 

nok, at de fleste ulykker rammer 

installatørbransjen der det er 

elektrofagfolk i arbeid. I rapporten 

understrekes det at det er en del 

uheldige hendelser på 

videregående skoler hvor elever 

utsettes for strømgjennomgang i 

forbindelse med elevøvelser 

knyttet til faget elektro. 
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Når krisen inntreffer 
 
Det såkalte «Beredskapshjemmelutvalget», som ble oppnevnt i februar i fjor, har utredet 
hvorvidt det er behov for en sektorovergripende fullmakts hjemmel og en suspensjons- 
hjemmel for rettigheter i ekstraordinære krisesituasjoner utenfor krig og krigslignende  
situasjoner. Slike hjemler vil gi regjeringen fullmakt til å supplere eller fravike Stortingets  
lover, dersom landet står overfor en ekstraordinær krisesituasjon. Det kan eksempelvis  
dreie seg om naturkatastrofer, store ulykker, pandemier og sammenbrudd i infrastruktur. 
 
Etter en grundig vurdering av fordeler og ulemper ved å innføre en slik generell hjemmel 

har utvalget konkludert med å legge til rette for en demokratisk og 

offentlig debatt om temaet gjennom en NOU: 2019: 13 Når krisen 

inntreffer. 

- Som samfunnssikkerhetsminister er jeg veldig fornøyd med at vi 

nå har fått en grundig faglig utredning om det er behov for å sikre at 

vi kan reagere tilstrekkelig raskt i en ekstraordinær krisesituasjon, 

sier statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde i en kommentar. 

____________________________________________________ 

19 nye fjellskreds-

objekter kartlagt 

19 nye fjellpartier er 

risikoklassifiserte og registrert i 

fjellskreddatabasene til NVE og 

NGU. Fjellpartiene er lokalisert i 

Troms, Møre og Romsdal og 

Sogn og Fjordane. 

- Blant de 19 fjellpartiene er det 

kun tre som har behov for 

kontinuerlig overvåking, 

opplyser Lars Harald Blikra, 

seksjonssjef i NVE. 

Kartleggingen og 

risikoklassifiseringen er et 

nasjonalt kartleggingsprogram 

som utføres av NGU på 

oppdrag fra NVE. De tre nye 

fjellpartiene som er satt opp 

med periodisk overvåking er 

Oksfjellet i Kåfjord kommune og 

Ivasnasen og Klingråket, begge 

de sistnevnte i Sunndal 

kommune. 

- Det nasjonale 

kartleggingsprogrammet 

fortsetter og det vil etter 

hvert publiseres nye 

ustabile fjellpartier i 

databasene. Dette vil være 

objekter som både har 

behov for overvåking, 

kontinuerlig eller periodisk, 

og objekter som ikke 

trenger videre oppfølging, 

opplyser seksjonssjef 

Blikra. 

Foto: NGU / Oksfjellet. 
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En urovekkende 

utvikling 

Boken «Det nye totalforsvaret» 

etterlater seg ikke bare 

faktabaserte opplysninger, men 

åpner også for videre tanker om 

hva som egentlig har skjedd i det 

norske samfunn fra 1980-tallet og 

fram til i dag. 

I 1980 hadde det store flertall av  

den mannlige befolkning erfaring 

fra Forsvaret. I dag er det kun et 

eksklusivt mindretall som har det. 

For 40 år siden var stort sett all 

infrastruktur eid av staten eller 

norske selskapet. I dag er det 

langt fra tilfellet. For en drøy 

generasjon siden var Schengen-

samarbeidet ikke oppfunnet, og 

en hadde langt større kontroll 

med hvem som befant seg på 

norsk territorium. Tilbake til 1970-

tallet var det få personer i Norge 

som ikke snakket norsk. I dag er 

det forholdsvis store områder, 

spesielt på Østlandet, der mange 

har et annet fellesspråk enn 

norsk, og der en i liten grad 

forholder seg til norske masse-

medier. Det er et åpent spørsmål 

om dette vil påvirke norske 

myndigheters evne til å håndtere 

en alvorlig krise eller et anslag 

mot Norges suverenitet. «På den 

annen side synes det klart at 

dersom en kan sitte på motsatt 

side av kloden og stenge ned 

deler av norsk infrastruktur, da 

hjelper det lite å stille opp 

væpnede vakter utenfor portene 

for å verne mot fiendtlig 

sabotasje», skriver Halvor Tjønn i 

en bokanmeldelse.  

 

Er nordmenn 

likeglade? 

Forsvarets innbygger-

undersøkelse for 2019 viser at 65 

prosent av de spurte anser det 

som viktig at landet har et forsvar, 

slik situasjonen er i dag. 

Dette er en nedgang på 9 

prosentpoeng fra 2017, og ned 3 

prosentpoeng fra i fjor. Med årets 

tall er det en tilbakegang på nivå 

med året 2013, altså før 

Russland annekterte 

Krimhalvøya. 

Det er Forsvarets mediesenter 

som står bak undersøkelsen, som 

er gjennomført av Kantar TSN. I 

en kommentar sier sjef for 

Forsvarets mediesenter, Stine 

Ellingsen Grøndahl: «Vi ser at 

dette tallet går ned til tross for at 

vi har en mer tilspisset 

sikkerhetspolitisk situasjon. Det 

kan derfor virke som om 

befolkningen ikke merker så mye 

til denne situasjonen». 

For Trygge Samfunn kan det 

nesten fortone seg slik at en stor 

del av befolkningen ikke bryr seg. 

Hele undersøkelsen kan lastes 

ned som PDF-fil på 

www.forsvaret.no. 

 Politiets bilpark under 

lupen 

Norske politibiler er i snitt 7,4 år 

gamle. Årlig bruker politi-

distriktene over 50 millioner 

kroner på service- og vedlikehold 

av bilparken – og summen er 

økende. Det sier seg selv at 

politiet er avhengig av at alle 

biltyper til enhver tid kan fungere 

optimalt, det være seg små og 

store patruljebiler, hundebiler og 

ressurskjøretøy. 

Nå har Politiets Fellestjenester 

(PFT) lyst ut en ny anbuds-

konkurranse for politibiler der det 

går frem at politidistriktene skal 

kunne lease tjenestebiler. Det  

 

skal dreie seg om en  

anskaffelsesprosess som gir 

politiet mulighet til å øke antall 

kjøretøy som skiftes ut årlig uten 

at det skal gå på bekostning av 

grunnberedskap eller HMS.  

 

 

 
Foto: Karianne Grindem/Politiforum 

 

Viktig og vellykket 

flyøvelse 

Europas største flyøvelser i 

inneværende år, Arctic Challenge 

Exercice, skulle vise seg å bli en 

suksess. Den ble avviklet i 

Finland, Sverige og Norge. 

Fordelt på Ørland og Bodø var 

over 100 jagerfly og noen 

støttefly i virksomhet samtidig. 

Ikke mindre enn 850 personer var 

involvert. Nasjoner som 

Storbritannia, Tyskland, Frankrike 

og USA hadde alle med seg 

materiell og personell til de 

nordiske land for å øve. I år var 

det fjerde gang øvelsen ble 

arrangert.  

- Vi har fått gode tilbakemeldinger 

fra de besøkende nasjonene, og 

det har vært en ære for oss å vise 

fram hva vi har og det vi kan. Vi 

arbeidet iherdig med 

planleggingen i forkant og viste 

en god gjennomføringsevne, sier 

sjef for Luftforsvarets base Bodø, 

oberstløytnant Henning Homb. 
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