
Trygge Samfunns 

papirutgave nr. 1/20 er 

nå utgitt 

Trygge Samfunn vil i år 

utkomme med to papir-

baserte utgaver, hhv vår og 

høst. Den første er nå utgitt 

med hovedfokus på øvelser. 

Er det gitt at øvelse alltid gjør 

mester? Nei, ikke uten videre, 

mener ass. direktør Per 

Brekke i DSB, som er en av 

dem som intervjues i tillegg til 

representanter fra Politiet, 

Næringslivets Sikkerhets-

organisasjon og Nasjonal 

Cybersikkerhetssenter. 

Forøvrig kan leserne bl.a. 

stifte nærmere bekjentskap 

med Norsk Radio Relæ Liga, 

som er leverandør av 

nødsamband i kriser og ved 

redning.  

Papirutgaven omhandler 

dessuten temaer som 

naturutløste hendelser, 

terrorangrep, tunnelsikkerhet, 

HV, Sivilforsvaret, fremtidens 

nødnett mv. 

Tidsskriftet er gratis og  

abonnement kan tegnes via 

vår nettside. 

                  

 
Foto:Kvikkleireskred Lyngen/ NVE 

Overhengende fare for storflom  

 
I følge NVE har Norge stedvis i år hatt den mest snørike vinter på over  
60 år. Vårflomanalysene viser at vi må være forberedt på at årets vårflom  
kan gi store utfordringer i deler av landet. Kaldt vær har, så langt, hindret  
snøsmeltingen, men når det nå blir varmere i været vil beredskapen  
virkelig bli satt på prøve. 
 
  
 

Stortinget har vedtatt en ekstrabevilgning på 100 millioner kroner til 

NVE. Midlene vil bli brukt til prosjekter som raskt kan settes ut i livet mot 

flom-skader, kvikkleireskred og jordskred, over hele landet. 

Olje- og energiminister Tina Bru peker på at den økte bevilgningen får 

stor betydning også utover selve sikringstiltakene. 

- Dette vil i tillegg skape sysselsetting og aktivitet, noe som er viktig i 

den krevende økonomiske situasjonen vi står i som følge av 

koronaviruset, sier Tina Bru. 

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE understreker at 

mesteparten av arbeidet vil bli utført i løpet av inneværende år. 

- I vår prioritering har vi lagt vekt på at alle tiltakene skal ha høy 

kost/nytte-verdi. Vi skal blant annet sikre områder som er flomutsatt, 

som for eksempel i Mjøndalen. Store deler av Mjøndalen sentrum ligger 

svært lavt, og ved en stor flomhendelse vil Drammenselven kunne føre 

til at deler av sentrum oversvømmes. Vi vil dessuten bruke midlene til 

flere sikringstiltak mot kvikkleireskred, som i Rødde i Melhus kommune. 

Her viser geotekniske utredninger betydelig skredfare. Sikringstiltaket vil 

redusere skredfaren for 42 boliger, flere gårder, skoler, jernbane og vei, 

opplyser Kjetil Lund. 

Andre tiltak er bl.a. kvikkleiresikring på Bøle i Skien kommune, Li skole i 

Nittedal og flomsikring av Gjerdeelva i Hareid og Branderunåa i Sør-

Fron. 

___________________________________________________  

Norskledet NATO-

øvelse langs 

norskekysten 
NATOs stående maritime styrker i 

Nord-Europa har gjennomført en 

felles øvelse under norsk ledelse. 

Øvelsen fant sted langs 

norskekysten utenfor  

Kristiansand, i Skagerak og 

langs østkysten av Danmark.  

Fregattstyrken ble ledet av 

flaggkommandør Yngve 

Skoglund fra flaggskipet KNM 

«Otto Sverdrup», mens mine-

rydderne ble anført av 

kommandørkaptein Henning 

Knudsen-Hauge.  >> 
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- En slik øvelse har stor verdi for 

begge styrkene. Selv om vi til 

daglig har ulike ansvarsområder 

ute på havet er vi to komplemen-

tære styrker som er avhengige av 

hverandre. Minerydderne trenger 

den beskyttelse fregattene gir når 

vi skal gjøre jobben vår, mens 

fregattene er avhengige av at vi 

sørger for at farvannene vi skal 

ferdes i, er fri for miner. Derfor er 

det viktig at vi øver og trener 

sammen, sier kommandørkaptein 

Knudsen-Hauge.  

– Denne øvelsen har utvilsomt 

gitt et godt utbytte for begge 

styrkene. Vi har tatt med oss 

erfaring og læring som blir nyttig 

ved senere øvelser og 

operasjoner. Jeg har virkelig satt 

pris på disse dagene vi har hatt 

sammen, og det er naturligvis 

ekstra gøy når begge styrkene er 

norskledet, sier flaggkommandør 

Yngve Skoglund. 
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Godt trenings- og 

øvingsnivå 
«I hovedsak har alle avdelinger 

gjennomført det aktivitetsnivået i 

2019 som er kravstilt, og 

trenings- og øvingsnivået er 

godt», heter det i Forsvarets 

årsrapport for 2019.  

– Forsvaret har løst sine 

oppgaver på en tilfredsstillende 

måte gjennom 2019, selv om vi er 

på marginene av våre evner på 

flere områder. Økt russisk og 

alliert aktivitet i våre nærområder 

har utfordret vår evne til å 

gjennomføre nødvendig over-

våking, suverenitetshevdelse og 

myndighetsutøvelser, sier 

forsvarssjef Haakon Bruun-

Hanssen i en kommentar da     

rapportene ble overlevert 

Forsvarsdepartementet. 

Videre peker forsvarssjefen på 

Norges bidrag til NATO gjennom 

Hærens tilstedeværelse i Litauen 

og Sjøforsvarets deltakelse i 

NATOs stående fregattstyrker og 

minerydderstyrker. Norge har 

styrker i Irak, Afghanistan og FN-

operasjoner i Afrika og Midt-

Østen, i tillegg til observasjons-

styrken på Sinai.  

– Jeg mottar stadig svært gode 

tilbakemeldinger på hvordan 

norske kvinner og menn løser 

sine oppdrag. Det er all grunn til å 

være stolt over den innsatsen 

som legge ned ute. Det er også 

på sin plass å berømme de 

ansatte i Forsvaret, sivile, 

militære og de som gjennomfører 

sin førstegangstjeneste, for den 

fremragende jobben som gjøres 

hver eneste dag for at vi skal 

kunne løse oppdragene våre, 

understreker Bruun-Hanssen.  
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Politireformen:  

For tidlig å felle noen 

endelig dom   
 En statusrapport fra Direktoratet 

for forvaltning og økonomistyring 

(DFØ) viser at politireformen gir 

resultater, men at det er for tidlig 

å si noe entydig om effekten. 

 – Jeg er glad for at det nå blir 

slått fast at reformen gir 

resultater. Samtidig er det nyttig å 

få utfordringene på bordet. 

Departementet tar med seg 

denne rapporten videre inn i 

arbeidet med stortingsmeldingen 

om politiet, som planlegges 

fremlagt før sommeren, sier 

justis- og beredskapssminister  

Monica Mæland. 

 

 
Foto: Politiet 

Mange av kildene i rapporten 

understreker at reformtiltakene 

har gitt bedre kvalitet, mer 

enhetlige tjenester og at politiet 

totalt sett leverer bedre tjenester 

enn for fire år siden. Viktige 

nøkkeltall som saksbehandlings- 

tider og responstider har 

stabilisert seg på nivået for 2018.  

– Videre er det betryggende at 

kommunene er godt fornøyd med 

det konkrete samarbeidet med 

politiet. Det viser at vi er på rett 

vei, understreker Monica 

Mæland. 

 

Atomsikkerhet: 

Vil gjennomgå kritisk 

granskningsrapport 
Siden juli 2019 har Institutt for 

energiteknikk (IFE) benyttet et 

granskningsteam for å undersøke 

mistanke om misligheter og 

vitenskapelig uredelighet ved 

tidligere forskningsprosjekter ved 

atomreaktoren i Halden. 

Prosjekter som er utført for 

kunder innenfor 

kjernekraftindustri i andre land. 

Granskningsrapporten ble 

ferdigstilt 20. april, og avdekket 

andre alvorlige forhold med risiko 

for sikkerhetsmessige og 

økonomiske konsekvenser. IFE 

har besluttet å anmelde forholdet 

til ØKOKRIM. Direktoratet for 

strålevern og atomsikkerhet 

(DSA) har helt siden 

granskningen startet hatt en 

pågående tilsynssak med IFE om 

forholdene. Etter pålegg fra DSA 

har IFE bl.a. vurdert om  



forskningen kan ha hatt konse-

kvenser for sikkerheten ved 

norske atomanlegg, samt 

hvordan de manipulerte 

forskningsresultatene kan ha blitt 

anvendt i andre lands 

kjernekraftindustri. Det kan ikke 

utelukkes at forholdet innebærer 

miljøkriminalitet eller økonomisk 

kriminalitet. DSA ser dette i 

sammenheng med den sviktende 

sikkerhetskulturen som har vært 

avdekket ved instituttet. I følge 

rapporten har det multilaterale 

OECD-Halden-prosjektet ikke 

vært berørt av mislighetene. 

Basert på funnene fra 

granskningen har IFE på sin side 

ikke funnet sikkerhetsmessige 

konsekvenser for driften av 

Halden-reaktoren. 

- Vi ser svært alvorlig på 

mislighetene som er fremkommet 

og vil ha en grundig 

gjennomgang av rapporten. 

Videre vil vi gjøre våre egne 

vurderinger av de konklusjoner 

IFE har trukket, hvor lang tid 

misligtetene har pågått, og  

omfang og konsekvenser det kan 

ha medført, sier direktør Ole 

Harbitz i DSA. 

 
Foto: IFE Halden 

Tilsynsvirksomhetene 

effektiviseres 
En rekke tilsynsetater 

samarbeider nå i et prosjekt om 

deling av data. Prosjektet «Felles 

arkitektur for tilsynsmyndighet-

ene», kjøres i regi av 

Tilsynsmyndighetenes . 

samordningsgruppe (TSG), som 

koordineres av Arbeidstilsynet. 

- Deling av data mellom etatene 

skal legge til rette for en best 

mulig samordning og 

effektivisering av tilsyns-

virksomheten. Dette er gunstig 

både for virksomheter, næringsliv 

og for tilsynsmyndighetene selv. 

Vi bruker ressursene våre bedre, 

og vi forenkler hverdagen ved å 

opptre mer helhetlig, sier direktør 

Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. 

 
Foto: datanettverk / Pixabay 

Prosjektet delfinansieres av 

Digitaliseringsdirektoratet og 

støtter derved opp under 

regjeringens digitaliserings- 

strategi. Utgangspunktet for 

arbeidet er et initiativ hos TSG og 

et konseptarbeid som ble 

gjennomført høsten 2019. 

Målgruppe for resultatet vil være 

alle tilsynsmyndigheter i Norge. 

- Jo, flere som deler og bruker 

hverandres data i tiden framover, 

jo større gevinst vil prosjektet gi. 

Prosjektet samarbeider god med 

flere andre nasjonale initiativer og 

baserer arbeidet på nasjonale 

fellesløsninger, sier direktør 

Volheim 

De syv etatene som jobber med 

prosjektet er Direktoratet for 

strålevern og atomsikkerhet 

(DSA), Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB), Miljødirektoratet, 

Næringslivets sikkerhets-

organisasjon (NSO), 

Petroleumstilsynet og Statens 

Helsetilsyn. Prosjektet forventes 

å være sluttført våren 2021. 

Økt radikalisering i 

norske fengsler 
31 personer står nå i faresonen 

for å bli radikalisert bak murene. 

Åtte av dem er returnerte 

fremmedkrigere, viser den siste 

årsmeldingen fra 

Kriminalomsorgsdirektoratet 

(KDI). Det er en liten økning fra 

2018 hvor 28 var i målgruppen for 

myndighetenes arbeid mot 

radikalisering og voldelig 

ekstremisme. 

I et intervju med ABC Nyheter 

understreker ass.direktør i KDI, 

Jan-Erik Sandlie, at de er klar 

over at det skjer radikalisering i 

fengslene og at de gjør det de 

kan for å forhindre det. 

- Kjernen av de 31 personene 

som nå sitter fengslet utgjøres, 

naturlig nok, av de returnerte 

fremmedkrigerne. I tillegg finnes 

ni andre som også er dømt for 

terrorhandlinger eller 

hatkriminalitet, mens de øvrige 

fjorten er personer som er 

sårbare og i faresonen, forteller 

Sandlie. 

I år er det seks år siden 

regjeringen la fram en handlings-

plan på dette området, men det 

er bare for de to siste årene det 

er blitt presentert tall som viser 

hvor mange man mener står i 

fare for å bli radikalisert. I PSTs 

siste trusselvurdering anser man 

at trusselen for høyreekstrem og 

islamsk terror er like stor. Mens 

man antar at høyreekstreme 

hovedsakelig radikaliseres fra 

internett, mener PST at 

påvirkningen med sikte på 

islamistisk radikalisering finner 

sted på religiøse arenaer, i 

fengsler og på internett. 
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