
Forsker på 

valgpåvirkning 
- Russland og Kina har 

tidligere hatt kartlagte 

aksjoner mot andre land. Vi 

ønsker å finne ut om de har 

gjennomført påvirknings-

operasjoner mot Norge, sier 

fagdirektør Eskil Sivertsen 

ved Forsvarets forsknings-

institutt (FFI). 

Det aktuelle spørsmålet nå er 

om utenlandske aktører 

forsøkte å påvirke høstens 

stortingsvalg. På oppdrag fra 

Kommunal- og modern-

iseringsdepartementet skal 

forskere og analytikere ved 

FFI ta for seg store datasett 

fra 25. september og bakover 

i tid. Både sosiale medier, 

blogger, redaksjonelle medier 

og alternative medier skal 

analyseres. FFI samarbeider 

med analyse-selskapene 

Analyse & Tall og Common 

Consultancy om prosjektet. 

Rapporten skal leveres innen 

15. desember. 
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Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM): 

Antall alvorlige cyberhendelser øker sterkt 
 
NSM har lagt fram rapporten «Nasjonalt digitalt risikobilde 2021».  
Det er ingen lystig lesning. NSM har nemlig registrert tre ganger  
flere alvorlige cyberhendelser i 2020 enn i 2019. 
 
- Samtidig utføres komplekse spionasjeaksjoner mot norske mål,  
der våre viktigste verdier forvaltes. Avanserte aktører står bak  
spionasjeaksjonene, og cyberoperasjonene mot Stortinget viser  
alvorlighetsgraden i det nasjonale digitale risikobildet. Økningen  
i hendelser knyttet til krypteringsvirus og økonomisk motivert 
kriminalitet har også vært betydelig, sier direktør Sofie Nystrøm  
i NSM. 

  

«Nasjonalt digitalt risikobilde» utgis årlig og skal øke bevisstheten og 

motivere til bedre digital sikkerhet i offentlige og private virksomheter. 

Rapporten henvender seg til ledere og personell med 

sikkerhetsoppgaver i alle sektorer, og tar opp problemstillinger knyttet til 

samfunnssikkerhet, statssikkerhet og individsikkerhet innenfor det 

digitale domenet. Rapporten ligger ute på www.nsm.no 

_________________________________________________________  

Atomsikkerhet: 

Norsk-russisk 

samarbeid 
Den norsk-russiske 

ekspertgruppen for undesøkelse 

av radioaktiv forurensning i 

nordlige områder har blitt enige 

om et felles arbeidsprogram for 

de neste tre årene. Særlig viktige 

temaer i ekspertgruppen er felles 

miljøundersøkelser og tokt til 

sunkne atomubåter og andre 

objekter som kan utgjøre en 

trussel om radioaktiv forurensning  

i nordområdene. 

Nærmere 60 personer fra 

landenes myndigheter og 

forskningsmiljøer innen 

overvåking av radioaktiv 

forurensning deltok på et 

ekspertgruppemøte, som foregikk 

digitalt sist i oktober. 

Ekspertgruppen inngår i 

samarbeidet under den norsk-

russiske miljøvernkommisjonen, 

som ledes av det norske klima- 

og miljødepartementet og det 

russiske ministeriet for natur-

ressurser og miljø. Andre 

sentrale temaer i ekspert-

gruppen er miljøovervåking av 

radioaktiv forurensning i 

nordområdene, samarbeid om 

atomberedskap og samarbeid 

mellom landenes myndigheter 

og regelverksutvikling, tilsyn og 

tillatelser på 

strålevernsområdet. 

NTF følger opp 

«Egenberedskapsuka»  
«Egenberedskapsuka» i regi av 

DSB, som fant sted i uke 44, 

ble fulgt godt opp av NTF som 

for sin del har hatt >> 

TRYGGE SAMFUNN 
INFORMASJON OM TOTALFORSVARET NR 12 2021 

REDAKTØR: JAN ERIK THORESEN 

http://www.nsm.no/


egenberedskap på programmet 

helt siden starten som  Kvinners         

Frivillige Beredskap (KFB) i 1951.  

I regi av NTFs fylkeskontakter ble 

det en rekke steder i landet 

gjennomført ulike aktiviteter som 

betjening av stands m/utdeling av 

informasjonsmateriell og samtaler 

med folk om hvor viktig 

egenberedskap er. Møre og 

Romsdal, Vestfold og Telemark, 

Agder, Nordland og Rogaland 

kan stå fram som gode 

eksempler.  Det meldes om godt 

samarbeid med bl.a. 

Sivilforsvaret, kommuner, 

statsforvaltere og flere frivillige 

organisasjoner. 

 
Gro Jareid på stand i Agder 

Norges Kvinne- og 

familieforbund: 

Sats på beredskap! 

På landsmøtet til Norges Kvinne- 

og familieforbund ble det vedtatt 

tre resolusjoner som alle slår til 

lyd for at Norge må satse på 

beredskap. De tre resolusjonene 

omhandler medisinberedskap, 

produksjon av nødvendig 

smittevernutstyr til helsevesenet 

og gjeninnføring av kornlagre. 

Resolusjonene er oversendt til de 

respektive fagdepartementer  

v/ helse– og omsorgsminister 

Ingvild Kjerkhol og landbruks– og 

matminister Sandra Borch. 

Forbundet peker på at vi må ta 

lærdom av pandemien og at 

landet fort kan havne i en 

situasjon der det kan bli 

problematisk å skaffe nok mat til 

befolkningen. Kornlagrene ble 

avskaffet i 2002. Nå mener 

forbundet at de bør gjenoppstå. 

I resolusjonene uttrykkes det 

bekymring for Norges avhengig-

het av import av medisiner. - Et 

eventuelt samarbeid i Norden bør 

utredes er appellen til Ingvild 

Kjerkhol. 
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Norges Kvinne- og familieforbund 

har for øvrig et eget beredskaps-

utvalg som bidrar til å formidle 

informasjon om ulike sider ved 

norsk beredskap til lokallagene. 

Økende vold mot 

politiet 

Tall fra Politidirektoratet (POD) 

viser at det i 2020 kom inn 1.734 

anmeldelser fra politifolk som var 

blitt utsatt for vold i Norge. Dette 

er i snitt en økning på drøyt 33 

prosent siden 2016. En av 

årsakene som trekkes frem er 

mindre respekt for autoriteter og 

myndighetspersoner. Lederen i 

Politiets fellesforbund, Sigve 

Bolstad, betegner det som et 

alvorlig angrep på demokratiet. 

- Den manglende respekten er 

nok et resultat av at politiet ikke 

lenger har mulighet til å drive 

forebyggende arbeid i så stort 

omfang som før. Med de 

ressursene vi har i dag så har 

politiet stort sett kun anledning til 

å dukke opp når noe har skjedd. 

Da er det vanskelig å opparbeide 

seg gode relasjoner i de miljøene 

som allerede er utfordrende. 

Samtidig er ikke dette politiets 

problem alene. Her må flere 

instanser på banen, sier 

forbundslederen. Han under-

streker at dette vil gå utover både 

samfunnssikkerheten og selve 

politiyrket. 

- Politiet er på jobb for samfunnet 

som polititjenestepersoner, ikke 

som privatpersoner. Framtidens 

politi må være et trygt sted å 

jobbe for de dyktige ansatte. Vi 

må ikke komme i den situasjon at 

ansatte vurderer om man kan 

fortsette i jobben, og unge 

mennesker må tenke seg om to 

ganger før de utdanner seg til 

politi, understreker Bolstad. 

Ukritisk dronebruk: 

Kan true norske 

sikkerhetsinteresser 
I Forsvarets forum skriver 

journalist Øyvind Førland Olsen 

om NSMs refleksjoner med 

Forsvarets bruk av droner. Det er 

en kjent sak at Federal Commun-

ications Commission (FCC) i USA 

ønsket å svarteliste den kinesiske 

droneprodusenten DJI, noe som 

ville innebære en slutt på å bruke 

offentlige midler i anskaffelse av 

droner fra produsenten. Årsaken 

var frykt for at informasjon som 

ble innhentet av dronene kunne 

bli delt til kinesiske myndigheter. 

- Det meste av det en telefon 

samler inn i dag deles eller lagres 

i skyløsninger, og man må 

forvente at informasjonen kan 

være tilgjengelig for produsent 

eller produksjonslandet. Slik sett 

er det problematisk dersom man i 

Forsvaret skulle benytte droner i 

sammenhenger der informasjon-

en som samles inn røper detaljer, 

metoder og prosedyrer, teknologi 

eller andre aspekter som er 

sensitive og skjermingsverdige. 

Uansett produsent må man være 

bevisst på at systemene ikke skal 

samle inn skjermingsverdig 

informasjon. Så lenge man er 

bevisst og årvåken i forhold til 

dette er det nok mindre viktig 

hvilke land som står bak, sier 

informasjonssjef Trond Øvstedal i 

NSM. Forsvaret har imidlertid 

svært gode rutiner for dette. 
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