
NTF arrangerer 

«Verdikonferansen 

2020» den 

26.november 
NTFs årlige verdikonferanse 

finner sted torsdag den 

26.november på Litteratur-

huset i Oslo. Temaet er 

«resiliens». Et begrep som 

stadig oftere dukker opp i 

beredskapssammenheng, 

men som kanskje ikke er så 

kjent for alle.  

NTF arbeider for trygge og 
robuste samfunn og ønsker 
derfor å sette dette på 
agendaen. En rekke 
foredragsholdere fra 
forsvarsrelatert og sivil sektor 
er invitert for å gi oss et 
innblikk i hva dette begrepet  
Innebærer og hvorfor det er 
så viktig. 
 
Vi ser frem til en spennende 
og lærerik dag på 
Litteraturhuset! 
 

Invitasjon og program vil bli 
sendt ut om kort tid. Det er 
imidlertid anledning til å 
melde seg på allerede nå til 
post@totalforsvar.no  
Deltagelsen er gratis. 

 

                  

 
Foto:Arbeiderpart iet  

- Positivt at samfunnssikkerhetsmeldingen og 
Langtidsplanen for forsvarssektoren lanseres samtidig 

 
- Det er et tydelig signal om at det sivil-militære samarbeid er viktig, sier  
styreleder i NTF, Signe Øye. 
- Men når det er sagt er det flere ting som burde vært dimensjonert annerledes,  
sier hun. 
  
 

NTFs styreleder, Signe Øye, er klar på at Forsvaret er helt avhengig av 

det sivile samfunn for å kunne fungere effektivt. 

- Vi lever i en urolig verden. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er 

utfordrende. Derfor er det viktig at vi møter framtiden med samlede og 

målrettede tiltak der både sivile og forsvarsrelaterte ressurser samvirker 

på best mulig måte. NTF ser at den reviderte langtidsplanen er blitt mer 

konkret, men den svarer ikke helt til forventningene. Vi mener at det 

burde vært tilrettelagt for en markant opptrapping av personell. Behovet 

er stort, og det er i en årrekke kommet klare signaler om slitasje på 

mannskapene, både fra befal, tidligere forsvarssjefer og fagforeninger. 

Så er det positivt at det opprettes en kampbataljon i Nord-Norge. Og at 

vi har fått langt flere kvinner inn i Forsvaret etter innføringen av allmenn 

verneplikt, sier Signe Øye.  

Styrelederen peker på at kravene til effektiviseringskutt synes å være 

urealistiske. 

- Noe kan sikkert gjøres, men ikke i den størrelsesorden 

Forsvarsdepartementet legger opp til. Spørsmålet blir jo hvor det skal 

kuttes. Vi mener at flytting av ansatte og soldater i Forsvaret må 

begrenses slik at de involverte kan leve et så normalt familieliv som 

mulig. Det er avgjørende at flinke folk ikke søker seg vekk fra Forsvaret, 

presiserer Signe Øye. 

- Fra NTFs ståsted er både Heimevernet og Sivilforsvaret viktige 

bærebjelker i totalforsvaret. Fram mot 2030 vil vi måtte håndtere kriser 

som krever både lokal kunnskap og frivillige hender og hoder. I det hele 

tatt vil også de frivillige organisasjonene spille særdeles viktige roller i 

årene som kommer. Det må myndighetene ta høyde for. Samfunnet har 

ikke råd til at frivillig sektor blir gjenstand kun for festtaler. Frivilligheten 

er en ressurs som myndighetene bør kunne utnytte mye bedre, sier 

styreleder Signe Øye.
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Ny fagskole for brann- 

og redningspersonell 
Regjeringen sikter mot å etablere 

en ny fagskole for utdanning av 

brann- og redningspersonell ved 

Norges brannskole i Tjelsund. I 

Statsbudsjettet er det foreslått å 

bevilge 139 millioner kroner til 

formålet. Når skolen står ferdig vil 

den utdanne 160 brann- og 

redningspersonell årlig. 

- Vi må bygge kompetanse og 

sørge for at flere får den 

kompetansen som morgen-

dagens arbeids- og næringsliv 

trenger. Den nye fagskolen vil gi 

et viktig løft for landets brann- og 

redningsvesen. Etter planen skal 

den stå ferdig høsten 2023, 

opplyser justis- og beredskaps-

minister Monica Mæland. 

- Fagskolen for utdanning av 

brann- og redningspersonell er et 

ledd i regjeringens arbeid med å 

legge til rette for at alle landets 

kommuner skal ha profesjonelle 

og faglig dyktige brann- og 

redningsvesen. Det vil være en 

åpen toårig offentlig utdanning 

som alle kan søke seg til. I dag 

må en først være ansatt i et 

brann- og redningsvesen før 

vedkommende kan ta utdanning i 

yrket, sier Monica Mæland. 

 
Foto: Flesland brann- og redning 
 
Medisinsk beredskap:  

Mangel på 

influensavaksine 
Folkehelseinstituttet (FHI) melder 

at det har vært rekordhøy 

etterspørsel etter influensa-

vaksine på grunn av korona-

pandemien. Så stor har 

pågangen vært at en har sett seg  

nødt til å rasjonere ut de siste 

dosene. Seniorrådgiver ved FHI, 

Kjersti Rydland, opplyser at de får 

mange henvendelser fra 

kommuner og helseforetak som 

uttrykker bekymring. FHI greide i 

år å få tak i 1,2 millioner doser 

influensavaksine, men dette 

dekker bare to tredeler av 

behovet. Apotekenes doser er 

derfor også reservert for 

målgruppene (helsepersonell, 

risikogrupper og andre) til 1. 

desember. Mangelen skyldes den 

økte globale etterspørselen på 

grunn av koronapandemien og 

frykt for dobbeltinfeksjoner, 

sammen-fallende epidemitopper 

og påfølgende kapasitets-

problemer i helsetjenesten. 

- Vi har forsøkt å få tak i flere 

doser i lang tid, men har foreløpig 

ikke lyktes. Vi arbeider selvsagt 

fortsatt for å skaffe flere doser til 

Norge, opplyser Kjersti Rydland. 
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Tromsø i støtet:  

Skal arrangere 

verdens største 

snøskredkonferanse   
Konferansen International Snow 

Science Workshop (ISSW) 

samler over 1.000 forskere og 

praktikere for å dele ny kunnskap 

om snøskred og snøvitenskap. 

ISSW arrangeres annethvert år i 

vekselsvis mellom USA, Canada 

og Europa. Den internasjonale 

styringskomiteen for ISSW har 

besluttet at UiT, (Norges arktiske 

universitet), Norges vassdrags- 

og energidirektorat (NVE), 

Norges Geotekniske Institutt  

(NGI) og Statens vegvesen skal 

arrangere ISSW neste gang den 

holdes i Europa i 2024. Det er 

første gang i konferansens 60 år 

lange historie at den legges til 

Norden.  
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Konferansen har som mål å 

samle forskere og dem som har 

praktisk nytte av kunnskap om 

snø og snøskred. Slik kan ny 

kunnskap tas raskt i bruk og 

forskningen sette søkelys på 

anvendte problemstillinger. Klima 

og usikkerhet blir to viktige tema, 

siden snø er svært følsom for 

klimaendringer og fordi mange 

snøskredulykker er knyttet til 

menneskelige beslutninger og 

håndtering av usikkerhet. 

- Kunnskap om snø og snøskred 

er svært viktig for Norge, og vi 

ønsker at ISSW i Tromsø skal gi 

et skikkelig kunnskapsløft for 

næringsliv, forskere, friluftsliv og 

skoler, sier rektor Anne Husebekk 

ved UiT. 

Arrangementskomiteen starter nå 

sitt planleggingsarbeid og 

kommer til å satse på en stor 

virtuell komponent som vil gi 

mange mulighet for å delta digitalt 

i stedet for å reise. 

 

Høy 

leveringspålitelighet 

Reguleringsmyndigheten for 

energi (RME) i NVE har lagt fram 

sin avbruddsstatistikk for 2019, 

som viser en leveringspålitelighet 

på 99,989 prosent. I praksis vil 

dette si at 0,011 prosent ikke 

nådde fram til strømkunden på 

grunn av feil eller utkoblinger.  



- I 2019 var det få store 

hendelser, for eksempel uvær og 

snøfall, som påvirket leverings-

påliteligheten. Det resulterte i et 

bra resultat, godt under 

gjennomsnittet for perioden 2000 

til 2019, som var på 99.984 

prosent, opplyser seksjonssjef 

Torfinn Jonassen i RME. 

I snitt opplevde hver strømkunde 

1,7 strømbrudd med varighet 

over 3 minutter. Den 

gjennomsnittlige strømkunden var 

uten forsyning i 1 time og 47 

minutter. 46 prosent av 

strømkundene opplevde ingen 

lange avbrudd i 2019. Gjennom-

snittstiden nettselskapene brukte 

for å få strømmen tilbake til 

kundene endte på 1 time og 3 

minutter for lange strømbrudd. 

Samtrening mot 

giftangrep 
Kjemiske våpen og eksplosiver er 

en økende trussel verden over. 

Derfor må Forsvaret og sivile 

nødetater øve på å være beredt 

om en slik hendelse skulle 

inntreffe. På Forsvarets 

hjemmeside beskriver Therese 

Camilla Westermann en øvelse 

der scenarioet var bruk av Sarin, 

en av verdens farligste 

nervegifter. Åstedet var Stortinget 

T-banestasjon i hovedstaden.  

Brann- og redningsvesenet, 

ambulansetjenesten, Forsvaret 

og Oslo Universitetssykehus 

deltok i samarbeid med Ruter. 

Her trente de på gassangrep, 

inspirert av en hendelse i Tokyo i 

1995, en såkalt CBRN-øvelse 

(CBRN står for kjemiske stoffer, 

biologiske agens, radioaktive 

stoffer og nukleære våpen).  

Etter at brannvesenet hadde gått 

inn og fikk påvist Sarin ble det 

sendt en prøve til FFI for analyse, 

og til slutt måtte store deler av 

perrongen og stasjonen desin-   

-fiseres og vaskes. 
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- For å være best på håndtering 

av ekstremt farlige stoffer må 

Forsvaret trene så realistisk som 

mulig. Neste gang kan det hende 

det er ekte. Dette er noe som 

faktisk har skjedd og som kan 

skje igjen. Det er viktig at noen 

tar seg av slike alvorlige 

hendelser, sier CBRN-instruktør 

ved Senter for skipsteknikk og 

sikkerhet på Haakonsvern, 

skvadronmester Eivind Tansøy. 

Vil bevare trygghet og 

tillit 
I Statsbudsjettet for 2021 foreslår 

regjeringen at 500 innsats-

personell ute i politidistriktene 

skal få komme til Politiets 

nasjonale beredskapssenter for å 

trene. Dette er trening de ikke får 

i dag, og som vil styrke bered-

skapen. Det er foreslått bevilget 

26 millioner kroner. 

- Innsatspersonell er som regel 

først på stedet ved alvorlige 

hendelser, og det er viktig at de 

får den trening de trenger. Det 

nye beredskapssenteret legger til 

rette for samtrening og erfarings-

overføring fra de nasjonale 

beredskapsressursene til innsats-

personell i politidistriktene. Sam-

trening styrker evnen til å sam-

virke i oppdrag og ved alvorlige 

hendelser. Dette vil sikre at 

beredskapssenteret kommer 

bedre til nytte i alle politi- 

distriktene og derved styrke 

beredskapen i hele landet, sier 

justis- og beredskapsminister  

Monica Mæland. 

Satsingen kommer på toppen av 

en historisk investering på nye, 

permanente politistillinger. 

- Regjeringen foreslår å styrke 

politibudsjettet med 478 millioner 

kroner for at politiet fortsatt kan 

ha de 400 stillingene fra i vår. 

Dette gjør at vi i 2021 går forbi 

målet om 2 politifolk pr. 1000 

innbyggere, og vi har den 

sterkeste politibemanningen i 

moderne tid, sier Monica 

Mæland. 

Tar grep for å utvikle 

brann- og rednings-

vesenet 
Direktoratet for Samfunns-

sikkerhet og beredskap (DSB) 

har sendt forslag om omorgani-

sering, bemanning og utrustning 

av brann- og redningsvesen og 

nødmeldesentralene, den såkalte 

brann- og redningsvesen-

forskriften, på høring. 

Forslaget innebærer en 

modernisering og forenkling av 

dagens forskrift, men det tas 

også noen større grep som skal 

bidra til å utvikle brann- og 

redningsvesenet ytterligere. DSB 

har gjort en del justeringer og 

presiseringer for å gi kommunene  

økt fleksibilitet, slik at analyser og 

planer i større grad kan være 

førende for organisering, be-

manning og utrustning. I hørings-

utkastet er det videre foreslått 

flere nye krav, som at enhetlig 

ledelsessystem skal benyttes, 

krav om utkalling av nærmeste 

ressurs, forskriftstesting av 

nødnett, krav til nødmelde-

tjenesten, krav om utstyr til å 

håndtere ulykker i vann og inn-

føring av begrepet responstid.  

Høringsfristen er 15. januar 2021. 
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