
Tilsynsaktivitetene er 

redusert 
Som følge av Korona-pandemien 

har DSB sett seg nødt til å redusere 

sin tilsyns-aktivitet som innebærer 

fysisk tilstedeværelse. Imidlertid vil 

DSB fortløpende vurdere behovet 

for særskilt oppfølging dersom det 

inntreffer alvorlige hendelser. 

Etaten vurderer om noen av de 

planlagte storulykketilsynene med 

virksomheter som håndterer farlig 

stoff og eksplosiver kan gjennom-

føres ved hjelp av videomøter. Det 

er sendt ut informasjon til alle stor-

ulykkevirksomheter i egen  

e-post. I samarbeid med 

Sjøfartsdirektoratet er det åpnet for 

midlertidige tilsyns-erklæringer og 

forlengelse av sertifikater i maritim 

sektor. Tilsyn med industri-, kraft- 

og nettselskap har DSB måttet 

utsette inntil videre. Det lokale el 

tilsyn (DLE) er bedt om å innstille 

alle former for tilsynsarbeid. 

Nettselskapene skal fortsatt 

behandle bekymringsmeldinger og 

eventuelt bistand til politiet.  

 

 

 

 

 

 
 

                  

 
Foto: Stort inget  

Langtidsplanen for Forsvaret:  
 

- Mottatt med blandede følelser  

 
– NTF er skuffet over at regjeringen legger seg på et lavt ambisjonsnivå   
når vi tar i betraktning landets sikkerhetspolitiske utfordringer, sier styreleder 
Signe Øye. - Men, det er grunn til å glede seg over at totalforsvarskonseptet  
vektlegges, presiserer hun. 
 

– Langtidsplanen bærer preg av å være lite konkret hva angår 

innkjøp av nytt materiell, økning av personell og ikke minst 

opplæring. Alt dette er jo saker som tar tid og som trenger lang 

planlegging. Det oppleves som nedslående at det ikke er tatt mer 

høyde for den ustabile sikkerhetspolitiske situasjon vi befinner 

oss i. Å legge ambisjonsnivået helt på grensen til det akseptable 

er skuffende for alle som forventet et kjærkomment løft for 

forsvarssektoren. Videre fremgår det at Forsvarets budsjett skal 

økes med 2 milliarder kroner årlig fram mot 2028, men at 0,5 

milliarder av disse midlene skal materialisere seg i form av 

effektivisering. Dette synes å være et urealistisk mål, sier Signe 

Øye. Å skyve mye av planene over i langtidsplanen som først skal 

komme fra 2024-28 virker negativt og veldig langt fram. 

NTF ser positivt på at både verneplikten og førstegangstjenesten 

skal videreutvikles. 

- Vi finner det prisverdig at fremtidige øvelser vil inngå som et 

sentralt virkemiddel i videreutviklingen av totalforsvaret. Men kort 

oppsummert, så har NTF mottatt langtidsplanen med blandede 

følelser, sier styreleder Signe Øye. 

Styrelederen peker imidlertid på at NTF er glad for at 

totalforsvarskonseptet vektlegges. Dette har vi fått erfare nå i 

disse koronatider. Spesielt har vi fått sett hvordan våre HV-

soldater har vært til hjelp og bistått politiet med bl.a.  

utvidet grensekontroll. Her ser vi hvordan nasjonens ressurser blir 

samordnet og brukt på en best mulig måte. Nærhet og 

lokalkunnskap er viktig. Dette er totalforsvar i praksis. 

- I vårt tidligere innspill til Langtidsplanen understreket NTF 

viktigheten av å se dagens situasjon i et helhetlig perspektiv og 

forene den militære og sivile beredskap for å kunne håndtere 

morgendagens utfordringer. Samvirke og samordning er nøkkel- 

faktorer, understreker Signe Øye.   >> 
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Samfunnssikkerhetsmeldingen, 

som også skulle komme nå i vår, 

og legges til grunn når LTPen 

skulle behandles i Stortinget, 

hadde gitt en bedre sammenheng 

mellom to viktige områder innen 

totalforsvaret. Det blir det ikke 

noe av nå, så lenge Justis- og 

beredskapsdepartementet ikke 

kan si når meldingen kommer.  

Men kort oppsummert, så har 

NTF mottatt langtidsplanen med 

blandete følelser, sier styreleder 

Signe Øye. 

Åpnes i september, 

men… 
Politiets nye beredskapssenter på 

Taraldrud, noen kilometer sør for 

Oslo, skal stå klart om et halvtårs 

tid. Oslo politidistrikt har fått 15 

millioner kroner til å drifte 

senteret ut året. Nå brer frykten 

seg for at det kan dreie seg om 

en betydelig underfinansiering. 

Det er staten som har dekket 

omkostningene ved å bygge 

senteret. Prislappen ligger på 2,6 

milliarder kroner. Tidsskriftet 

Politiforum har fått innsyn i 

dokumenter som viser at Oslo 

politidistrikt (OPD) og 

Politidirektoratet (POD) skal ha 

holdt flere møter der drifts-

kostnader har vært et sentralt 

tema. 

 

Dersom beredskapssenteret ikke 

er tilstrekkelig finansiert vil det gå 

utover polititjenesten for øvrig, 

mener Oslo politidistrikt.  

 

– I denne sammenheng er det 

mange faktorer som skal 

hensyntas og sees i 

sammenheng. Både POD og 

OPD har som mål å sikre 

forsvarlig drift av beredskaps-

senteret innenfor de rammer og 

ambisjoner som det nye senteret 

skal ivareta, skriver seksjonsleder 

Jørn Olav Schjelderup i PODs 

beredskapsavdeling i en epost til 

Politiforum. 

 

 

 
Illustrasjon: Justis- og 

beredskapsdepartementet (JD) 

- Vi må styrke  

E-tjenesten 
- E-tjenesten må settes i stand til 

å følge den teknologiske 

utviklingen. Derfor trenger vi en 

ny e-lov, sier forsvarsminister 

Frank Bakke-Jensen i forbindelse 

med regjeringens forslag som nå 

er sendt til Stortinget for 

behandling. 

Formålet med loven vil være å 

bidra til å trygge Norges 

suverenitet, territorielle integritet, 

demokratiske styreform og andre 

nasjonale sikkerhetsinteresser. 

Den skal dessuten bidra med å 

trygge tilliten til og sikre 

grunnlaget for kontroll med  

E-tjenestens virksomhet og sørge 

for at virksomheten utøves i 

samsvar med menneske-

rettighetene og andre grunn- 

leggende verdier i et demokratisk 

samfunn. 

 

 – Vi lever i en tid preget av et 

nytt sikkerhetspolitisk alvor. 

Norge er et av verdens mest 

digitaliserte land, og der det 

digitale domenet brukes som en 

arena for spionasje og sabotasje. 

Vi må styrke vår mulighet til å 

oppdage og motvirke disse 

truslene. Loven setter 

Etterretningstjenesten i stand til å 

følge trusselaktørene i den nye 

teknologiske virkeligheten, 

samtidig som den ivaretar 

hensynet til personvernet og våre 

demokratiske og rettsstatlige 

verdier, sier forsvarsminister 

Frank Bakke-Jensen.  

Tilrettelagt innhenting av grense- 

overskridende elektronisk 

kommunikasjon er gjenstand for 

politisk tautrekking. 

Noen av bekymringene går på at 

inngrep i personvernet blir for 

sterkt og at det kan være en fare 

for formålsutglidning. 

Loven vil avløse 

etterretningsloven av 1998  

 

Flom og jordskred 

Alvorlige 

konsekvenser 
I en oppsummering av flom og 

jordskred i Norge i 2019 fremgår 

det at noen enkelthendelser fikk 

alvorlige konsekvenser. I Norges 

vassdrags- og energidirektorat 

(NVE) opplyses det at antall flom 

og jordskred lå omtrent på 

samme nivå som året før, men at 

flere av hendelsene fikk alvorlige 

konsekvenser. I Orkanger i 

Trøndelag omkom en person da 

et jordskred traff et hus. Også i 

Jølster omkom en person i et 

jordskred. I september druknet 70 

sauer da de ble tatt av elva under 

flommen i Surna. Styrtregn førte 

også til skader for millioner av 

kroner, blant annet i Jølster, 

Brumunddal og Fredrikstad. 

Et mildere klima gjør at både 

snøsmelting, styrtregn og 

langvarig regn kan gi flom og føre 

til jord- sørpe- og flomskred, 

faktisk hele året. Det gikk et stort 

sørpeskred over fylkesvei 651 

ved Stavsro nær Gaustatoppen i 

april som skyldes stor 

snøsmelting i kombinasjon med 

regn. Store flomskader i 

Brumunddal, lokale over-

svømmelser i Oslo og jordskred-

fare og langvarig flom blant annet 

i Haldenvassdraget i 

vintermåneden desember, viser 

at slike naturutløste hendelser er 

et resultat av klimaendringene.

 
Foto: Flomskred ved E16 Bolstad, Ingjerd 

Martinussen / Statens vegvesen (SVV)  



Ny forskningsrapport: 

De alliertes syn på 

norsk sikkerhets- og 

forsvarspolitikk 
På oppdrag fra 

Forsvarsdepartementet har 

RAND Europe, sammen med 

RAND Corporation utarbeidet en 

rapport for å fremskaffe et alliert 

perspektiv på norsk sikkerhets- 

og forsvarspolitikk. Prosjektet har 

analysert den allierte 

dimensjonen av norsk sikkerhet  

og forsvar, inkludert forskjellige 

scenarier for alliert nærvær i 

fredstid og forsterkninger i krise 

og konflikt. 

Rapporten er tilgjengelig på 

www.regjeringen.no.   . 

Nye 

temaveiledninger 
Tilsynsmyndighetene har 

utarbeidet to nye tema-

veiledninger til storulykke-

forskriften. Den ene dreier seg 

om informasjon fra storulykke-

virksomheter til allmennheten om 

sikkerhetstiltak. 

Den skal bidra til at virksom-

hetene gir omgivelsene korrekt 

og forståelig informasjon om 

hvilke hendelser som kan skje 

ved anlegget og hvordan de skal 

opptre hvis en hendelse oppstår. 

God informasjon er viktig for å 

skape tillit hos befolkningen og 

andre berørte. 

Den andre temaveilederen retter 

seg mot nød- og beredskaps-

etatene og skal bidra til at både 

disse og den respektive 

kommune får nødvendig 

informasjon.  
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Informasjonen fra storulykke-

virksomhetene skal legges til 

grunn når disse utarbeider sine 

planer for hvordan de skal 

håndtere hendelser med farlige 

kjemikalier i virksomhetene. 

Tilsynsmyndighetene omfattes av 

Arbeidstilsynet. Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, 

Miljødirektoratet, Petroleums-

tilsynet og Næringslivets 

Sikkerhetsorganisasjon. 

 
Foto: Redningsarbeid v/indstriulykke DSB 

Tromsø har 

«koronahelikopter»
Et stort sivilt helikopter øremerket 

for transport av koronapasienter 

er nå på heldøgns beredskap i 

Tromsø. Helikopteret er av typen 

Super Puma (AS332L1) og kan 

benytte alle faste landingsplasser 

for ambulansehelikoptre i lands-

delen, i tillegg til at det kan lande 

på sykehuset i Tromsø og hente 

pasienter på Svalbard. 

- Dette er en vesentlig styrking av 

vår evne til å transportere kritisk 

syke koronapasienter i hele Nord-

Norge, sier medisinsk leder ved 

luftambulanseavdelingen UNN, 

Bård Rannestad. Han under-

streker at Koronaoppdrag kan 

være komplisert og tidkrevende. 

- Når de sykeste pasientene 

hentes får lokalsykehuset frigjort 

kapasitet til viktig lokal bered-

skap.  

 

  

  

    

 

Samtidig skjermes de ordinære 

bil- og luftambulansene til 

akuttmedisinske pasienter som 

ikke er Korona-syke. Vi som 

fagfolk er svært glade for at 

beslutningstakerne i Helse Nord 

har prioritert å få denne 

ressursen på plass, sier 

Rannestad. 

Under transporten isoleres 

pasienten i en smittevernskuvøse 

som hindrer overføring av smitte 

til ledsagerne og helikopterets 

cabin. Slik isolering brukes når 

det vurderes som medisinsk 

nødvendig. De sykeste 

pasientene trenger ofte flere 

behandlere som jobber i team. 

 
Foto: Super Puma, UNN / Ketil Henriksen 

Forsvarets framtid 

– er vår sikkerhet 

ivaretatt? 
Er vår sikkerhet ivaretatt, og blir 

den ivaretatt med den nye 

langtidsplanen regjeringen legger 

til grunn? 

De 13 organisasjonene i 

oppropsgruppen, som NTF er en 

del av, arrangerer en viktig debatt 

onsdag den 6. mai kl.15:30-

17:00. Debatten streames direkte 

på nett. 

Disse deltar: forsvarsminister 

Frank Bakke-Jensen, Anniken 

Huitfeldt (Ap), Liv Signe 

Navarsete (Sp) og Christian 

Tybring-Gjedde (Frp).  

Link til streaming blir publisert i 

arrangementet på Facebook når 

den er klar, så følg med. 
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