
Nye datoer for 

viktige konferanser 
På grunn av Korona-

pandemien og den på-

følgende nedstenging av 

samfunnet har NTF måttet 

utsette flere av sine store 

konferanser. I første rekke 

gjelder det «Totalforsvars-

konferansen 2020». Ny dato 

for konferansen blir onsdag 

21. oktober i Oslo Militære 

Samfund. 

«Sårbarhetskonferansen 

2020» er berammet til tirsdag 

15. september i Gamle 

Logen. 

«Verdikonferansen 2020» blir 

arrangert torsdag 5. 

november på Litteraturhuset. 

«Krisespill 2020» utsettes til 

2021. Dato settes senere. 

NTF vil komme nærmere 

tilbake til de nevnte 

arrangementer med hensyn 

til tema, program, invitasjon 

og praktisk informasjon. 

Det er mulig for interessenter 

å melde seg på allerede nå til 

post@totalforsvar.no.  
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Kraftig økning i cyberangrep  

 
Bare i april opplevde Mnemonic, en av de store IT-sikkerhetsleverandørene i  
Norge, en vekst på over 20 prosent i innrapporterte sikkerhets hendelser.  
Selskapet har mer enn 100 av Norges største virksomheter som sine kunder,  
blant dem flere innen det offentlige som justis- og helsesektoren. I tillegg over- 
våker Mnemonic sikkerheten i nettet til flere av de største tjenesteleverandørene  
i landet som igjen har mer enn 1.000 virksomheter som sine kunder. Så langt i  
år har dette resultert i nærmere 7.000 hendelser som har blitt rapportert videre  
til deres norske virksomheter. 385 hendelser har resultert i at systemer har blitt 

                                                     infisert med ondsinnet programvare. 

- Spesielt i april opplevde vi en kraftig vekst. Dersom virksomhetene har 

en plan for hvordan sikkerhetshendelser skal varsles og håndteres er 

vår erfaring at både de økonomiske og sikkerhetsmessige skadene blir 

langt mindre, påpeker daglig leder i Mnemonic, Tønnes Ingebrigtsen. 

Han er også utvalgsleder for informasjonssikkerhetsutvalget i Nærings-

livets Sikkerhetsråd (NSR). I følge deres siste Mørketallsundersøkelse 

står trolig nærmere fire av ti norske virksomheter uten et rammeverk 

eller styringssystem for informasjonssikkerhet. 

- Kunnskap om trusler og det å ha et system innad i bedriften slik at den 

enkelte ansatte vet hva de skal foreta seg dersom de har trykket på en 

phishing-lenke eller mottatt et forsøk på svindel pr. e-post er viktigere 

enn noensinne, understreker Tønnes Ingebrigtsen. 

________________________________________________________  

Digital opplærings-

pakke øker 

kompetansen 
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet 

(NSM) er opptatt av at alle 

virksomheter må ha en plan for 

hva som skal skje dersom de blir 

rammet av cyberangrep eller 

andre uforutsette sikkerhets-

hendelser. Undersøkelser viser at 

4 av 10 synes det er ubehagelig å 

si i fra om sikkerhetsfeil som er 

begått. Under «Nasjonal 

sikkerhetsmåned» i fjor ble det 

lansert en digital sikkerhetspakke, 

som blant annet gir de ansatte i 

virksomheter kunnskap om hvilke 

sikkerhetshendelser de bør være 

oppmerksomme på, hvordan de 

avslører svindel eller andre 

typer sosial manipulering, og 

hva de bør gjøre om hendelser 

oppstår. Opplæringspakken er 

gratis for alle virksomheter med 

under 20 ansatte, og består av 

e-læring, kampanjemateriell og 

informasjon til ledere. Det er 

viktig å ha en kultur for å si fra, 

men også en plan for hvordan 

ansatte skal melde fra og hvilke 

hendelser det skal varsles om.  

NSM håper at så mange som 

mulig benytter seg av mulig-

heten til å skaffe seg bedre 

kompetanse. Nærmere 

opplysninger på www.norsis.no 

eller www.nsm.no.   
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2.000 nordmenn dør i 

ulykker 
Årlig må 600.000 personer i 

Norge få medisinsk behandling 

etter ulykker, rundt 12 prosent av 

alle sykehusdøgn skyldes 

personskader. Personskader som 

følge av ulykker er et alvorlig 

samfunnsproblem som setter 

store krav til helsesektoren. Det 

bidrar til helsekøer og store 

offentlige utgifter i tillegg til mye 

personlig lidelse for dem som 

rammes. I følge tall fra Helse-

direktoratet mister nærmere 

2.000 nordmenn livet årlig som 

følge av ulykker, 45.000 får varig 

men og rundt halvparten får ulik 

grad av funksjonshemming. De 

fleste ulykker, om lag 30 prosent, 

skjer i hjemmet og i fritiden.   

Kostnadene er betydelige; bare i 

sykehusbehandling er regningen 

på fem milliarder kroner, mens 

hoftebrudd alene drar på seg 

kostnader på ytterligere fem 

milliarder kroner. 

Tall fra Transportøkonomisk 

institutt viser at skader i hjem- og 

fritidssektoren, samlet sett, koster 

samfunnet ca. 210 milliarder 

kroner per år. 

 

Forsvarsplaner 

fremskyndes        

Regjeringen ønsker å støtte 

norsk industri i en vanskelig 

periode som følge av Korona-

krisen. Forsvarsinvesteringer for 

mer enn 1 milliard kroner 

fremskyndes. Oppgraderingen av 

kystkorvetter til Sjøforsvaret 

dreier seg om en kostnad på over 

500 millioner kroner.  

Oppgraderingen, som skal skje i 

perioden 2020 – 2024, vil kunne 

gi nye oppdrag både til verftet 

som bygget fartøyene og til andre 

nasjonale leverandører av del-

systemer. Likeledes vil det bli  

brukt over 600 millioner kroner til 

oppgraderingen av Hærens CV 

90 kamp- og støttevogner. En 

forsering av arbeidet vil i første 

omgang innebære at Hæren får 

tilført ytterligere 20 millioner. I 

tillegg vil regjeringen øke 

tildelingen til forsvarsrelatert 

forsknings- og utviklingsarbeid 

med 20 millioner kroner i 

inneværende år, en økning fra 71 

til 91 millioner kroner. Dette vil 

bidra til å sikre sysselsetting 

innenfor et kompetansekrevende 

område. 

- I tillegg vil dette også posisjon-

ere norsk industri og næringsliv 

mot fremtidige anskaffelser, både 

nasjonalt og internasjonalt. 

Dessuten vil styrkingen gjøre det 

mulig med raskere utvikling av 

fremtidige planlagte prosjekter, 

sier forsvarsminister Frank 

Bakke-Jensen. 

 
Foto: CV90 kamp- og støttevogn / FMS 
 

Brannutdanningen 

styrkes 
Regjeringen foreslår å bevilge  

20 millioner kroner for å legge til 

rette for raskere igangsetting av 

byggearbeid og videre etablering 

av ny fagskole for utdanning av 

brann- og redningspersonell ved 

Norges brannskole i Tjeldsund. 

Justis- og beredskapsminister 

Monica Mæland understreker at  

denne bevilgningen innebærer et 

nødvendig steg for en ny  

fagskole. - Et viktig løft for brann-

beredskapen i hele landet, sier 

Mæland. 

Det er behov for ny infrastruktur 

ved Norges Brannskole før ny 

fagskole for utdanning av brann- 

og redningspersonell kan starte 

opp. I januar 2019 fikk Statsbygg 

i oppdrag å starte arbeidet med å 

gjennomføre et forprosjekt for 

bygging av ny infrastruktur. 

Endelig rapport vil bli levert i løpet 

av juni. 

 

- Midlene som regjeringen 

foreslår vil sikre samsvar mellom 

fremdrift i byggeprosjektet og 

øvrig nødvendig arbeid for å 

etablere ny fagskole. Hvis bygge-

prosjektet blir realisert vil det gi 

en stimulans til norsk økonomi, 

og slik sett legge til rette for å få 

folk tilbake i jobb i etterkant av 

Korona-krisen, sier Monica 

Mæland. 

 

Bare to prosent vil 

prioritere Forsvaret. 

En ny befolkningsundersøkelse 

viser at kun to prosent av de 

spurte ønsker å prioritere 

Forsvaret. Undersøkelsen er 

utført av Kantar på oppdrag fra 

Den norske legeforening. 

Spørsmålet som ble stilt var: 

«Dersom regjeringen må 

prioritere tydeligere mellom ulike 

samfunnssektorer i statsbudsjett-

et, hvilken av følgende sektorer 

mener du bør prioriteres framfor 

de andre?». 

 

39 prosent svarer helse og 

omsorg, mens 25 prosent svarer 

arbeid og sysselsetting. Nedover 

på lista finner man skole/ 

utdanning (7 pst), landbruk (6 

pst), klima/miljø (4 pst), 

kommuneøkonomi (3 pst), politi/ 

beredskap (2 pst), forsvar (2 pst), 

olje/energi (2 pst), samferdsel (1 

pst), kultur/idrett (1 pst), næring/ 

fiskeri (1 pst) mens innvandring/  

integrering fikk 0 prosentpoeng.    
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