
«Totalforsvars-

konferansen 2020»: 

 

Gjør øvelse mester? 

NTFs sentrale konferanser 

starter mandag 23. mars i 

Oslo Militære Samfund med 

«Totalforsvarskonferansen 

2020». Temaet er «Gjør 

øvelse mester?». Søkelyset 

rettes mot et særdeles viktig 

tema, nemlig hvordan det 

øves innenfor de ulike 

arenaer; Øves det for 

tradisjonelt? Hva med 

nytekning? Hva med optimal 

ressursbruk når det opereres 

med HV-distrikter, politi-

distrikter og helseregioner på 

tvers av fylker? Hva skjer 

med evalueringene?  Dette er 

noen av de spørsmål som 

reises. Det endelige program 

er klart om kort tid. Allerede 

nå er det anledning til å 

melde seg på, enten via 

post@totalforsvar.no eller 

telefon 22 47 82 60. 
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-Vi må stå sammen i kriser 
 

- Inngangen til det nye tiåret er preget av uforutsigbarhet på den  
internasjonale arena. Her hjemme er det viktigere enn noen gang å stå  
sammen innen rammen av totalforsvarskonseptet, sier styreleder Signe  
Øye.  
 

-Det er med spenning og forventning vi begir oss inn i 2020-årene. Utfordringene er  
mange, men de lar seg løse dersom viljen og besluttsomheten er til stede. I løpet av  
våren vil vi få presentert Forsvarets nye langtidsplan. Debatten som vil følge i kjølvannet  

av den vil utfordre våre politikere. Sluttrapporten til FFI-prosjektet 

«Heimevernet mot 2030 – framtidig oppgave og roller» skal framlegges 

først i 2021, men allerede nå tyder alt på at HV fortsatt skal bestå som 

en militær organisasjon som i dag, men i enda større grad innrettes mot 

utfordringer i gråsonen mellom krig og fred. Fleksibel støtte, sivil-

militært samvirke og lokal forankring er egenskaper NTF er særdeles 

opptatt av å bevare.   

Det norske samfunn er sårbart. Jo mer teknologi vi tar i bruk, jo mer 

utsatt blir vi. I tillegg ser vi starten på store klimaendringer som utfordrer 

både by og bygd. Som om ikke dette er nok ligger faren for 

terrorhandlinger der hele tiden og ulmer. 

- Men, ved å forene alle gode krefter i et samspill mellom myndigheter 

og frivillige organisasjoner kan vi skape en trygg framtid for oss alle, sier 

styreleder Signe Øye. 

___________________________________________________  

Viktig satsing i nord  
Styrkingen av Forsvaret i 

Finnmark begynner nå virkelig å 

ta form. På ett år har Garnison 

Porsanger fått økt bemanning 

fra 100 til 450 ansatte og 

soldater. Og innen 2025 skal 

nærmere 800 tjenestegjøre i 

Garnison Porsanger. En økt 

landmilitær tilstedeværelse i 

Finnmark er vedtatt av 

regjeringen med bakgrunn i den 

sikkerhetspolitiske utviklingen. 

Satsingen skjer med en styrking 

av Heimevernet innen materiell 

og personell, etablering av en 

kavaleribataljon i Porsanger og 

et nytt Jegerkompani ved 

Grensevakten (GSV). Med 

Finnmark landforsvar (FLP) er 

styrkene samlet under en felles 

ledelse. Det innebærer at også 

Garnisonen i Sør-Varanger 

(GSV) og Heimevernets 

avdelinger i Finnmark nå 

sorteres under FLF.  

 

- Opprettelsen av Finnmark 

landforsvar er en viktig og riktig 

satsing på forsvaret av vår 

nordligste landsdel, uttalte 

forsvarssjef Haakon Bruun-

Hanssen under sin inspeksjon 

av Heimevernet i HV-17. 
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Målrettede dataangrep 

mot maritim sektor 
Helt siden juni i fjor har Nasjonalt 

cybersikkerhetssenter (NCSC) 

ved Nasjonal sikkerhets-

myndighet (NSM) registrert 

dataangrep. Basert på det 

foreliggende informasjons-

grunnlag vurderer NSM og NCSC 

at maritim sektor og olje- og 

gass-sektoren gjennom 2019 har 

vært mål for målrettede kam-

panjer. De ulike virksomheter må, 

ifølge etatene, være forberedt på 

at aktivitetene kan holde fram 

både på kort og mellomlang sikt. 

Trusselaktørene har vist høy 

evne og vilje. Det er observert 

forsøk på digitale aksjoner mot 

enkelte virksomheter. Både NSM, 

NCSC, Norges rederiforbund og 

Sjøfartsdirektoratet sier at alle 

typer skip og rederienes land-

baserte infrastruktur kan være 

sårbare for cyberhendelser.  

Det er utarbeidet en PDF som 

inneholder anbefalte tiltak. NCSC 

retter en sterk oppfordring til alle 

virksomheter og deres ansatte 

om å vise årvåkenhet i det nye 

året 

Økende cruisetrafikk 

utfordrer beredskapen 
-Viking Sky-hendelsen påminnet 

oss alle om det enorme omfanget 

en alvorlig hendelse med et 

cruiseskip kan ha, understreker 

samfunnssikkerhetsminister Ingvil 

Smines Tybring-Gjedde i 

forbindelse med at regjeringen nå 

nedsetter et utvalg som skal se 

på beredskapssituasjonen knyttet 

til den økende cruise-trafikken i 

norske farvann. Utvalget skal 

kartlegge og beskrive omfanget 

av dagens cruisetrafikk og 

skissere fremtidige utviklings- 

trekk. Så skal utvalget se på de 

beredskapsmessige utfordring- 

ene en slik trafikk vil kunne 

bringe med seg. Det dreier seg 

om Norges evne til å håndtere et 

stort antall skadde på et 

cruiseskip eller et stort antall 

skadde og uskadde evakuerte 

personer på land. Utvalget skal 

spesielt legge vekt på risiko-

reduserende tiltak og foreslå 

hvordan turistnæringen selv kan 

bidra til å opprettholde, forbedre 

og dimensjonere sin beredskap. 

-I samråd med nærings-

ministeren, samferdsels-

ministeren og finansministeren 

utarbeider vi nå et mer detaljert 

mandat for utvalget. Dette dreier 

seg om en utredning som skal gi 

oss mer kunnskap. Vi skal se 

fremover, ikke bakover, sier 

samfunnssikkerhetsministeren. 
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– en ny tjeneste 
Direktoratet for samfunns-

sikkerhet og beredskap (DSB) 

har lansert en ny tjeneste som gir 

oversikt over utrykninger til 

brann- og redningstjenesten i 

Norge. Nettstedet 

www.brannstatistikk.no henter  

data direkte fra brann- og 

redningsvesenets rapporterings-

system og omfatter alle 

utrykninger som registreres i 110-

sentralen. I DSB opplyses det at 

hensikten med å gjøre opp-

lysningene tilgjengelige er å gi et 

bedre grunnlag for å drive et 

effektivt forebyggende arbeid. På 

nettstedet kan en bl.a. få 

statistikk over hvor det brenner, 

når det brenner og hvordan  

bygningsbranner oppstår. Videre 

kan en sammenlikne flere 

kommuner og fylker opp mot 

hverandre. Landets brann- og 

redningsvesen har mange 

forskjellige oppgaver og utgjør en 

viktig del av den enkelte 

kommunes totale beredskap. I 

året som gikk utgjorde alle 

brannhendelser 36 prosent av 

reelle oppdrag.  

Ny teknologi vil endre 

Forsvaret 
- Endringene skjer raskere enn 

tidligere, og konsekvensene er 

mer dyptgripende. Den 

erkjennelsen må vi ta innover oss 

når vi skal diskutere hvordan vi 

videreutvikler det norske for-

svaret, sier adm. direktør John-

Mikal Størdal ved Forsvarets 

forskningsinstitutt (FFI) i for-

bindelse med lanseringen av 

rapporten «Forsvarsteknologiske 

trender – en overordnet analyse 

av teknologiens betydning for et 

effektivt og relevant forsvar». 

I rapporten pekes det på tre 

sentrale områder for bruk av ny 

teknologi; overvåking, våpen-

systemer og kommunikasjon. 

Norge er et av landene som har 

størst nytte av ny teknologi på 

grunn av sin strategiske og 

geografiske beliggenhet, store 

havområder og liten befolkning. 

I følge Størdal er to faktorer 

avgjørende for om Norge skal 

lykkes i å utnytte det teknologiske 

mulighetsrommet. Det handler 

om Statens vilje til å ta lederskap 

i teknologiutviklingen, og For-

svarets evne til å prøve ut nye 

løsninger og tilpasse mannskap, 

organisasjon og operasjoner til de 

nye muligheter teknologien byr 

på.  

Rapporten kan i sin helhet lastes 

ned fra www.ffi.no. 
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