
Skjerper kontroll av 

reisende 
På bakgrunn av at EOS-

utvalget har rettet kritikk mot 

at PST har innhentet 

passasjeropplysninger om 

norske borgeres utenlands-

reiser har regjeringen 

foreslått å endre 

utlendingsloven. Det dreier 

seg om å sikre hjemmel til å 

kunne kontrollere aktuelle 

personer som reiser inn og ut 

av Norge. I Justis- og 

beredskapsdepartementet 

opplyses det at endringene er 

en presisering, slik at det ikke 

skal være noen tvil om at 

PST har den nødvendige 

hjemmel for å kunne 

forebygge terror. 

Etter utlendingsloven og 

utlendingsforskriften skal 

flyselskapene etter 

anmodning fra politiet, 

herunder PST, utlevere 

passasjerlister. Det har vært 

lagt til grunn at dette omfatter 

innhenting av passasjerlister 

også for norske borgere. 

Endringene er presiseringer 

av gjeldende rett og har 

derfor ikke vært på høring. 
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Overvåker radioaktiviteten i Norge 
 
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har seks luftfilterstasjoner  
som overvåker radioaktiviteten i luften. I tillegg disponerer DSA 33 automatiske 
målestasjoner som måler radioaktivitet i omgivelsene og automatisk varsler om  
eventuell økt strålingsfare. Stasjonene består av en detektor for måling av radio- 
aktivitet, en nedbørssensor og en datakommunikasjonsenhet som overfører  
informasjonen fra målesensorene til DSA. Informasjon om strålenivå på alle  
stasjoner er tilgjengelig på nett, nærere bestemt på www.radnett.dsa.no. 
 

Nettverket, som ble etablert i etterkant av Tsjernobyl-ulykken i 1986, har 

senere vært gjenstand for oppgradering og modernisering. 

Formålet med nettverket er å gi et tidlig varsel i tilfelle et ukjent 

radioaktivt utslipp skulle ramme Norge. Målingene vil også være viktige 

for beslutningsgrunnlaget til Kriseutvalget for atomberedskap i en tidlig 

fase etter utslippet. 

I dag er det altså seks luftfilterstasjoner som overvåker luftmassene 

over norsk territorium. Tre av stasjonene er plassert i nord, to i sør og 

en i Midt-Norge. Filtrene samler opp støv i luften i løpet av en uke, som 

deretter blir analysert ved DSAs laboratorium. Tilsvarende 

målestasjoner finnes over hele Europa og samarbeidet mellom landene 

gjør det mulig å spore eventuelle utslipp av radioaktive stoffer. 

___________________________________________________  

Forsvaret får 

teknologiråd  
Kan Forsvaret bli bedre til å 

utnytte eksisterende og ny 

teknologi? 

Ja, mener forsvarsminister Frank 

Bakke-Jensen, som like 

oppunder jul kunne fortelle at han 

har avholdt flere møter med 

teknologieksperter både innen 

sivil og militær sektor. 

 

- Forsvaret må kommunisere 

tydeligere hvilke utfordringer som 

skal løses. Vi burde 

eksperimentere mer og teste ut 

løsninger som er under 

utarbeidelse. Og så må vi bli 

flinkere til å involvere 

leverandører tidlig i prosessen, 

fremhever Bakke-Jensen.  

 

- Erfaringer fra næringslivet 

viser at teknologisk omstilling 

ofte handler lite om teknologien 

i seg selv. For å utnytte 

mulighetene ny teknologi kan 

by på, kreves det endringer 

innen personell, kompetanse, 

styring og organisering. Et 

suksesskriterium er at 

prosessen eies av topp-

ledelsen. Vi står nå midt oppe i 

arbeidet om hvordan vi skal 

videreutvikle Forsvaret. Det gir 

oss mulighet til å se på hvilke 

trender som kan påvirke 

fremtidens forsvar, sier Frank 

Bakke-Jensen. 
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Stor frykt for 

cyberangrep 
Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB) har publisert sin årlige 

befolkningsundersøkelse. Den er 

gjennomført av Ipsos på vegne 

av DSB i desember i fjor. 

Hensikten er å få vite mer om hva 

nordmenn er bekymret for, og 

hvordan de selv er forberedt på 

ulike typer kriser. Undersøkelsen 

viser at 39 prosent av landets 

innbyggere er bekymret for at 

cyberangrep skal slå ut viktige 

styringssystemer de kommende 

fem årene. Nesten like mange 

(35 prosent) er bekymret for 

terrorangrep, etterfulgt av flom 

med 28 prosent og 

kapring/skoleskyting (27 prosent). 

Undersøkelsen viser også at fire 

av ti nordmenn er godt forberedt 

på å klare seg selv i eget hjem i 

minst tre døgn dersom strøm, 

tele- og internett blir borte. 

Fungerende direktør i DSB, Per 

Brekke, understreker at hver 

enkelt innbygger må ta ansvar for 

sin egen sikkerhet.  

- Vi ønsker selvsagt at enda flere 

skal tenke gjennom sin egen 

situasjon og gjøre konkrete tiltak 

for å være best mulig forberedt. 

Det er bra for den enkelte 

husholdning, men det er også 

viktig for Norges beredskap. Hvis 

flest mulig tar vare på seg og 

sine, kan myndighetene prioritere 

dem som trenger det mest, hvis 

noe uforutsett skulle skje, sier Per 

Brekke.   
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Skarpskyttere øver 

sammen  

Det er et faktum at skarpskytterne i 

Politiet og Forsvaret øver side om 

side. Nylig arrangerte Telemark og 

Buskerud heimevernsdistrikt,      

HV-03, en skarpskyttersamling i 

Hengsvann skyte- og øvingsfelt. 

Samlingen var lagt opp som en 

konkurranse med den hensikt å 

skap en arena for erfarings-

utveksling mellom skarpskyttere 

fra forskjellige avdelinger i 

Heimevernet, forsvarsgrenene og 

politiet. Målet var ellers å 

oppgradere deltagerne ved å legge 

opp øvelser som tok for seg store 

deler av ferdighets- og 

kunnskapsspekteret de trenger for 

å være dyktige skarpskyttere.  

Arrangørene fikk svært gode 

tilbakemeldinger fra alle 

avdelinger som deltok. Det er 

viktig å kunne trene sammen for 

å dele erfaringer og bygge 

samhold. Politiet og Forsvaret har 

noen felles mål og oppdrag. 
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- Vi må gjøre hverandre gode for 

å kunne levere et godt produkt 

sammen. Det er vår intensjon. 

Politiet kan ikke redde verden 

alene, men sammen kan vi redde 

liv, sier utrykningsleder Eddy 

Kristiansen i Sør-Øst politidistrikt.  

HV-03 og innsatsstyrke  

Gunnerside kommer til å utvikle 

samlingen mot neste år. De 

håper at flere avdelinger fra 

Hæren og Politiet, og også at 

avdelinger fra Sjøforsvaret og 

Forsvarets spesialstyrker har 

anledning til å delta.  

Skal styrke 

samhandlingen 

mellom myndigheter 

og virksomheter 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet 

(NSM), Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet 

(Nkom) og Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) har inngått 

avtaler om tilsyn med sikkerheten 

i egne sektorer. Dette blir de 

første tilsynsavtalene som inngås 

etter at den nye Sikkerhetsloven 

trådte i kraft i fjor. 

Sikkerhetsloven åpner for at fag- 

departementene nå selv får peke 

ut hvem som skal føre tilsyn med 

det sikkerhetsarbeid som gjøres. 

Direktør Elisabeth Aarsæther i 

Nkom mener at samarbeidet vil 

bidra til å sikre Norge som 

samfunn.  

 

- Det å sikre nett og tjenester er 

helt avgjørende for et vel-

fungerende samfunn, og Nkom 

ser fram til å utvide samarbeidet, 

både med bransjen og med NSM 

i lys av den nye Sikkerhetsloven, 

understreker Aarsæther. 

 

NSM vil fortsatt ha det sektor- 

overgripende ansvaret, og skal 

ivareta behovet for helhetlig, 

samordnet og tverrsektoriell 

tilnærming til forebyggende 

sikkerhet.  

 

- Et slikt samarbeid vil sette 

virksomheter bedre i stand til å 

sikre viktige, nasjonale interesser 

mot et trussel- og risikobilde som 

er i stadig endring. Det vil styrke 

samhandlingen slik at det 

forebyggende sikkerhetsarbeidet 

mot terror, sabotasje og 

spionasje kan gjennomføres på 

en effektiv måte, sier direktør 

Kjetil Nilsen i NSM. 
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