
Store beredskapsmangler: 

Riksrevisjonen 

kritiserer 

universiteter og 

høgskoler 

I en ny rapport fra 

Riksrevisjonen pekes det på 

at arbeidet med samfunns-

sikkerhet og beredskap ved 

statlige universiteter og 

høgskoler ikke er målrettet og 

systematisk nok. Det kommer 

fram at Kunnskaps-

departementet har mangler i 

arbeidet med risiko- og 

sårbarhetsanalyser, 

beredskapstiltak og øvelser. 

Videre påpekes at UH- 

sektoren ikke etterlever 

departementets krav hva 

gjelder risiko- og 

sårbarhetsanalyser, 

pandemiplan og kriseøvelser 

fullt ut. 

Riksrevisjonen anbefaler 

Kunnskapsdepartementet å 

sikre at kravene i samfunns-

sikkerhetsinstruksen blir 

etterlevet, samt å påse at 

universitetene og høgskolene 

følger opp avvikene fra 

rapporteringskravene. 
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Koronakommisjonen: 
Norge var ikke godt nok forberedt 

 
Koronakommisjonen har framlagt en foreløpig rapport om regjeringens  
håndtering av pandemien. Norsk TotalforsvarsForum (NTF) mener at  
håndteringen, samlet sett, har vært god, men at det har vært svikt i  
beredskapen på noen vesentlige punkter. 
 
I utgangspunktet  peker kommisjonen på at både regjering og helse- 
myndigheter på et tidlig stadium var klar over at pandemien ville kunne 

omfatte en nasjonal krise. Like fullt var ikke beredskapen på plass. 

- Pandemien burde ikke ha kommet som noen overraskelse. DSB har 

siden 2011 gjort risikoanalyser av alvorlige hendelser som kan ramme 

det norske samfunnet. Ett av krisescenarioene som er analysert er 

nettopp pandemi, sier styreleder i NTF, Signe Øye. 

Det er dessuten ikke første gang at vi er blitt rammet av en pandemi i 

Norge. Influensapandemier med ulik alvorlighetsgrad registreres på 

verdensbasis med intervaller på rundt 10-40 år. 

På 1900-tallet var det flere influensapandemier hvorav spanskesyken, 
som kom sommeren 1918, den mest alvorlige med rundt 14 000 døde i 
Norge. I 1957 fikk vi Asia-syken og i 2009 ble vi rammet av svine-
influensa. Det antas at så mange som 900 000 personer i Norge kan ha 
vært syke da, og det ble meldt om 32 dødsfall. I tillegg har det vært flere 
alvorlige utbrudd av virussykdom andre steder i verden, som sars og 
ebola, uten at noen av disse heldigvis har utviklet seg til pandemier. 
Signe Øye mener derfor at vi burde ha lært. 
 
NTF støtter kommisjonens synspunkter med hensyn til mangler 
vedrørende beredskapsplaner for bl.a. tiltak i form av nedstengninger 
med påfølgende konsekvenser for utsatte grupper, innkjøp av smitte-
vernutstyr, ansvarsfordeling og da spesielt med tanke på direktoratet og 
FHI, involvering og oppfølging av kommunene, samt håndtering av 
importsmitte. 
Kommisjonens arbeid er ikke over med dette. Statsminister Erna 

Solberg har bedt kommisjonen fortsette sitt evalueringsarbeid. 

- Vi må lære av denne krisen slik at vi er bedre forberedt neste gang 

noe tilsvarende skjer, sier statsministeren i en kommentar.  

 

– Det slutter vi i NTF oss til. Vi skal derfor arbeide for å få belyst de 

forbedringspunktene som er avdekket i denne rapporten, og i tillegg 

vaksinestrategi, med tanke på framtidige hendelser – for de vil komme! . 

Når dette er sagt må vi heller ikke glemme at det også er blitt gjort mye 

bra, og at Norge har kommet godt ut av pandemien sammenlignet med 

andre europeiske land.  

– Beredskap  er å være forberedt, sier Signe Øye.  
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Må ha kontroll på 

farlige stoffer 
Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB) har utarbeidet en ny 

veileder til virksomheter og 

bransjer som håndterer stoffer 

som kan brukes til å lage bomber, 

giftige stoffer og eksplosiver.  

– Hensikten er å hjelpe 

virksomhetene med å lage gode 

risikovurderinger. Dette er viktig 

for å hindre at farlige stoffer 

havner i feil  hender, og i ytterste 

konsekvens brukes til alvorlige, 

kriminelle handlinger, sier direktør 

Elisabeth Aarsæther i DSB. 

I Norge håndterer over 10.000 

små og store virksomheter ulike 

farlige stoffer. I tillegg kommer 

virksomheter som håndterer det 

som kalles utgangsstoffer for 

eksplosiver, det vil si kjemikalier 

som kan brukes til å lage ulovlige 

eksplosiver. 

 - Virksomheten må ha kunnskap 

om de farlige egenskapene til 

stoffene de bruker og arbeide 

systematisk for å hindre at disse 

kommer på avveie. Vår erfaring 

fra tilsyn er at fokuset på og 

kunnskapen om sikring er 

varierende. Hensikten med 

veilederen er å hjelpe virksom-

hetene med å kartlegge og tette 

hull i sikringen. En forsvarlig 

håndtering handler også om å 

beskytte virksomhetene, deres 

materielle verdier, og ikke minst, 

ansatte og besøkende, sier 

direktør Aarsæther.  
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Drivstoff til besvær 
Da muligheten for å fylle drivstoff 

på redningshelikoptrene ved 

flyplassen på Røst opphørte, 

innebærer det nå en times ekstra 

flytur. 

- Røst lufthavn er veldig 

strategisk plassert hva gjelder 

hendelser på sjøen. Når vi skal 

bistå i redningsaksjoner eller 

hente syke folk er vi helt 

avhengig av drivstoff for å kunne 

nå lengst mulig, sier Ørjan 

Delbekk, som er fungerende 

operativ inspektør for 

Hovedredningssentralen. 

1.januar ble drivstoffanlegget på 

Røst stengt. Flyplassen ligger ca. 

100 kilometer vest for Bodø, mer 

eller mindre midt ute i havgapet. 

Havområdet rundt Røst er et 

viktig fiskeområde med 

Norskehavet på utsiden og 

Vestfjorden på innsiden. 

Plattformen Aasta Hansteen og 

en økende cruisetrafikk er 

arenaer der alvorlige hendelser 

kan inntreffe. I en uttalelse til 

NRK Radio beskriver 330-

skvadronen utfordringene som 

svært store. Det blir minimum en 

times mindre aksjonstid for alle 

søk sørvest og nordvest for Røst. 

Helikoptrene må til  Bodø for å 

fylle drivstoff, en flytur som tar 

rundt en time hver vei. Det er 30 

minutters mindre rekkevidde for 

alle fartøy som bidrar med 

medisinsk evakuering i området, 

noe som kan innebære en 

forsinkelse på inntil tre timer. 

Evakueringer fra cruisebåter vil 

potensielt forsinkes med en time 

for hver evalueringsrunde. Det er 

Avinor som drifter flyplassen. 

Nasjonal transportplan: 

Vil satse på droner 

Regjeringen skal før sommeren 

legge fram «Nasjonal 

transportplan 2022-2033» for 

Stortinget. Planen peker på at 

 

det skjer mye automatisering av 

veitransporter, og nevner som 

eksempler førerløse tog og 

testing av selvgående skip i 

Trondheimsfjorden. 

«I kommersiell luftfart har 

autopilot funksjonalitet allerede 

vært i bruk i mange år. I tillegg 

skjer det en rask utvikling av 

autonome droner, som kan 

brukes til varetransport og på sikt 

kanskje også godstransport og 

persontransport», heter det i 

transportplanen. 

Håndteringen av utviklingen 

innen dronefeltet vil også være 

viktig for Avinor i planperioden. Vi 

står overfor et paradigmeskifte i 

luftfarten, hvor droner kan utføre 

stadig nye og mer krevende 

operasjoner med potensielle 

gevinster innen både sikkerhet, 

økonomi og miljø. Dette vil i 

første omgang særlig gjelde for 

datainnsamling fra luften, men 

utviklingen kommer raskt også 

innen varetransport. Verdens 

første dronefraktoperasjon fra 

fastlandet til en offshore 

installasjon fant sted i Norge i 

august i fjor. Passasjertransport 

med drone ligger lenger fram i tid, 

men det vil kunne oppstå 

kommersielle initiativ i plan-

perioden. Regjeringen er opptatt 

av å møte utviklingen og legge til 

rette for et oversiktlig regelverk 

og forutsigbare rammebetingelser 

for dronebransjen. 

Det synes klart at droner 

utfordrer, ikke minst gjelder det 

koblinger med helikopterbransjen, 

men samlet sett vil droner kunne 

komplettere dagens 

helikoptertjenester 
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Vil forsøke å etablere 

seg i Norge  

Internasjonale nettverk av 

kriminelle vil forsøke å etablere 

seg, eller ekspandere sin 

virksomhet i Norge i årene som 

kommer.  

- Dette er noe vi jobber aktivt med 

å forebygge, fastslår 

avdelingsdirektør for politifag i 

Politidirektoratet (POD), Bjørn 

Vandvik. 

I politiets trusselvurdering for 

2021 tar politiet for seg et utvalg 

av kriminalitetstrusler. Etaten 

mener at de kriminelle vil gå etter 

de unge for å rekruttere flere 

personer inn i sine nettverk, og 

politiet jobber på mange ulike 

måter for å hindre ekspansjon og 

rekruttering. Noe av det viktigste 

er dialog med unge i utsatte 

områder og miljøer. Vandvik 

nevner spesielt samarbeidet med 

Oslo kommune. 
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- Det legges stor vekt på 

tilstedeværelse på ulike arenaer. 

Andre aktiviteter kan være 

skolebesøk, bekymringssamtaler 

og fokuspatruljer, 

kniv/våpensituasjoner og 

bekymringsmeldinger. POD og 

Riksadvokaten har iverksatt en 

nasjonal operasjon mot kriminelle 

nettverk som skal sørge for varig 

svekkelse av slike nettverk i 

Norge og dermed også hindre 

rekruttering av unge til kriminelle 

miljøer. Og så er det viktig å lære 

av erfaringer fra andre land og 

dele kunnskap om forebyggende  

og dempende tiltak, sier Bjørn 

Vandvik. 

Et viktig tiltak for å styrke 

samfunnssikkerheten. 

Ignorerer digital sikkerhet: 

Dystre tall etter ett år 

med hjemmekontor 
En fersk hjemmekontor-

undersøkelse i regi av Norsk 

Senter for Informasjons- 

sikring (NorSIS) og Næringslivets 

Sikkerhetsråd (NSR) viser at 

hundretusener av nordmenn har 

for dårlige rutiner for   

pålogging til arbeidsgiverens 

systemer og at håndteringen av 

mistenkelige e-poster er tilfeldig. 

Mer enn hver tredje spurte 

nordmann i arbeid bruker ikke, 

eller vet ikke om de bruker 

totrinnspålogging for e-post  

eller andre kontoer i jobb-

sammenheng. 

- Dette er skremmende høye tall, 

spesielt når vi vet at 

totrinnspålogging er det 

enkelttiltaket som reduserer 

sårbarheten for dataangrep mest. 

Bedriftene må innse at 

hjemmekontor har kommet for å 

bli og innrette sikkerheten 

deretter. Da holder det ikke med 

gode stoler og store skjermer. 

Det må tas et langt større ansvar 

for de digitale løsningene, og 

spesielt den svært sårbare 

adgangen til egne IT-systemer, 

sier adm.direktør Lars-Henrik 

Gundersen i NorSIS. 

- Rutiner og regler for hvordan 

sikkerhetshendelser skal løses er 

helt avgjørende for god IT-

sikkerhet. Det er spesielt viktig 

når de ansatte sitter spredt og 

alene på hjemmekontor. Når vi 

ser hvor ødeleggende et 

dataangrep kan være, er det 

ganske uforståelig hvorfor ikke 

flere har rutiner for dette. Det er   

verken dyrt eller krevende å få 

dette på plass, sier adm.direktør i 

NSR, Odin Johannessen. 

I undersøkelsen oppgir så mange 

som 47 prosent at de ikke har blitt 

informert av sin arbeidsgiver om 

regler og rutiner for digital 

sikkerhet på hjemmekontor. 
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Sikrer Norges 

nordflanker 
I 2017 inngikk Norge og Tyskland 

et strategisk, maritimt 

materiellsamarbeid mot felles 

anskaffelse av identiske ubåter 

og sjømålsmissiler. Det er nå 

enighet mellom de to landene om 

at verftet ThyssenKrupp Marine 

Systems skal bygge båtene. 

Kostnadsrammer på 45 milliarder 

kroner er godkjent av Stortinget. 

Etter at det tyske parlamentet 

formelt har godkjent sin del av 

kontrakten vil signeringen finne 

sted i løpet av sommeren.   

– Ubåtkapasiteten er essensiell i 

arbeidet med å sikre vår og 

NATOs nordflanke. Samtidig 

oppnås det stordriftsfordeler ved 

å operere identiske fartøy. 

Ubåtprosjektet er tett koblet 

sammen med den felles 

anskaffelsen av de moderne 

antioverflate-missilene Naval 

Strike Missile, samt felles 

utvikling av et framtidig Future 

Strike Missile. Med dette vil 

norske arbeidsplasser sikres 

langt inn i neste år, sier 

forsvarsminister Frank Bakke-

Jensen.  
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