
Forsvaret får 

«superkatt» 

Forsvarets spesialstyrker (FS) 

har fått nye stridskjøretøy med 

det klingende navnet Supacat. 

Det er et allsidig, men 

spesialisert kjøretøy som vil være 

en vesentlig styrking av FS 

landmobilitet. Supacat vil bidra til 

økt mobilitet og fremkommelighet 

i vanskelig terreng. Kjøretøyet vil 

gi økt kampkraft og beskyttelse 

for spesialstyrkene. 

Supacat har i lengre tid vært i 

bruk hos flere av Norges allierte 

og koalisjonspartnere og bidrar 

således til å styrke 

interoperabiliteten. Kjøretøyet 

som nå er anskaffet har vært 

gjennom svært krevende tester. 

Både spesialstyrkene og 

Forsvarsmateriell (FMA) sier seg 

svært fornøyd med det nye 

kjøretøyet. 
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«Sårbarhetskonferansen 2019» 
 
- Flere tegn på at demokratiet er truet 
 
- Årets konferanse speiler de problemstillinger både Norge og andre frie nasjoner  
  står overfor, sier styreleder Signe Øye i Norsk TotalforsvarsForum (NTF). 
 
Tirsdag 24. september arrangerer NTF, i samarbeid med Norges Forsvarsforening, sin  
årlige «Sårbarhetskonferansen» i Gamle Logen. Årets tema er «Trusler mot demokratiet» 

- Norge ble i fjor rangert som verdens mest demokratiske land. 

Blant kriteriene er om valgene er frie og rettferdige, i hvilken grad 

nasjonen er avhengig av andre land og nasjonens evne til å 

realisere politiske beslutninger. I dag opplever vi flere tegn på at 

demokratiet er truet av krefter som ønsker å skape kaos og 

undergrave de verdier frie nasjoner er tuftet på, sier styreleder 

Signe Øye. 

Hun opplyser at det er stor interesse for årets konferanse. 

Arrangørene har satt sammen et spennende program med høyt 

kvalifiserte foredragsholdere.   

 

Påmelding kan sendes til post@totalforsvar.no eller 

foreningspost@forsvarsforeningen.no.  

___________________________________________________  

Sivilt-militært drone- 

samarbeid vurderes 

Skulle mobilnettet falle ut midt i 

en krise, vil det kunne bli sendt 

opp droner med 

«basestasjoner» som skal 

erstatte mobilnettet mens det 

jobbes med å rette feilene. En 

slik situasjon kan fort bli en 

realitet om noen få år. 

Forsvarets forskningsinstitutt 

(FFI) er i full gang med å teste 

ut tekniske løsninger for en 

dronesverm Forsvaret kan 

bruke til overvåking og 

kommunikasjon. I tillegg har 

digitaliseringsminister Nikolai 

Astrup bedt Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet 

(Nkom) vurdere bruk av 

droner og annen ny 

teknologi som kan sikre 

mobildekning når nettet 

faller ut. 

- De store teknologiske 

endringene vi ser i dag går 

på tvers av alle sektorer. 

Sivilt utviklet teknologi kan 

ha militære bruksområder. 

Samtidig er det liten tvil om 

at teknologi vi utvikler til 

bruk i Forsvaret, også kan 

ha nytte sivilt, sier FFIs 

styreleder, Malin 

Stensønes. 
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Problematisk 

evakuering av AMK-

sentral 

Dersom noen ringer 113 for 

øyeblikkelig hjelp og ikke får svar 

kan det oppstå livstruende 

situasjoner. Skulle AMK-sentralen 

i Oslo måtte forlate lokalene på 

grunn av en terrortrussel vil 

Innlandets sentral overta 

ansvaret. Dersom AMK-sentralen 

i Oslo må evakueres tar det minst 

30 minutter for de 15 ansatte å 

flytte reservesentral. Det 

innebærer ekstrem pågang for 

sentralen i Innlandet der det ofte 

bare er fire på jobb.  

- Oppgaven skremmer oss. De 

ansatte er bekymret. Ingen har 

den nødvendige kompetansen og 

opplæringen til å kunne håndtere 

noe så stort, sier en kilde som 

sitter i en sentral posisjon i ett av 

AMK-distriktene, i et intervju med 

NRK Hedmark. 

AMK Innlandet erkjenner at det 

aldri har vært gjennomført 

øvelser. – Jeg tror alle ansatte 

hos oss skulle ønske at de hadde 

hatt mer trening innenfor flere 

områder, sier en ansatt. 

- Vi må være forberedt på at vi på 

ett eller annet tidspunkt, under 

visse omstendigheter, både kan 

og må flytte, sier Sindre 

Mellesmo, leder ved AMK i Oslo. 

Høy kvalitet på 

politistudentene 

Det er hard konkurranse om 

studieplassene ved 

Politihøgskolen. Tøft jobb marked 

og politireform har ikke skremt 

studentene. Siden rekordåret i 

2016 har søkertallet riktignok gått 

noe ned. Om det er en 

konsekvens knyttet til jobb eller 

om det er et uttrykk for 

stabilisering er vanskelig å svare 

på. Men de som søker er svært 

godt kvalifisert. Rektor ved 

Politihøgskolen, Nina Skarpenes, 

synes det er flott at så mange har 

lyst til å bli politi. 

- Dette er samfunnsbevisst 

ungdom som er godt belest. Det 

vet vi blant annet etter 

opptaksprøvene hvor vi har 

samtaler med søkerne. Mange 

har nok tenkt på å bli politi i 

mange år – og er opptatt av flere 

karrieremuligheter. I tillegg er 

samfunnsoppdraget viktig for 

mange. Studentene ønsker 

virkelig å være med å sikre at 

Norges befolkning kan leve 

trygge liv, sier Nina Skarpenes. 

 
Foto: Politihøgskolen/Sturlason 

Nye pass og ID-kort 

kommer i 2020 

Det er varslet en ekstern 

gjennomgang av 

prospektporteføljen i 

Politidirektoratet (POD).  

- Politidirektoratet skal 

gjennomføre mange prosjekter. 

Derfor er jeg glad for at 

politidirektøren allerede er i gang 

med en gjennomgang. I tillegg er 

vi begge enige om at det også 

må settes inn ekstra ressurser. 

Pass- og ID-prosjektet skal 

gjennomføres slik at nye pass og 

ID-kort kommer i 2020, som 

regjeringen tidligere har informert 

Stortinget om, sier justis- og 

innvandringsminister Jøran 

Kallmyr. 

 - Det er høye forventninger til 

leveranser i politiet, og slik skal 

det være. Men vi må også se 

med friskt blikk på om arbeidet 

kan organiseres bedre. Dette er 

en lærdom jeg har trukket så 

langt, blant annet på bakgrunn av 

pass – og ID-prosjektet. Dette er 

et av våre største prosjekter. 

Derfor er det viktig med en 

gjennomgang for å sikre vår 

mulighet til å gjennomføre både 

dette og andre prosjekter, sier 

politidirektør Benedicte Bjørnland. 

Rekruttering og 

kompetanse 

Dette er en utfordring for 

Forsvarets personell. Regjeringen 

har satt ned et utvalg som skal 

utrede hvordan Forsvaret kan 

videreutvikle evnen til å rekruttere 

de beste og øke kompetansen. 

Utvalget skal gi innspill til hvordan 

demografi og teknologisk utvikling 

vil påvirke rekrutteringen av 

personell og fremtidig 

kompetanse. 

- Forsvaret har i større grad enn 

tidligere behov for forskjellige 

typer kompetanse og flere 

kvinner. I stor grad utdanner 

Forsvaret sitt eget personell, men 

det er også viktig at vi lytter til og 

trekker lærdommer av hvordan 

det private næringsliv og andre 

offentlige virksomheter utdanner 

og rekrutterer. Eksempelvis kan 

rekruttering fra sivile utdannings-

institusjoner og personell med 

relevant sivil arbeidserfaring være 

nyttige bidrag for å tilføre 

Forsvaret nødvendig 

kompetanse, sier forsvarsminister 

Frank Bakke-Jensen i en 

kommentar. 

Utvalgets rapport planlegges 

overlevert til 

Forsvarsdepartementet i løpet av 

vårsesjonen 2020. 
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