
Kjerneverdiene 

ligger fast 
Forsvarssektorens 

verdigrunnlag, som første 

gang ble utgitt i 2015, er nå 

oppdatert og publisert. Den 

nye versjonen er utarbeidet 

av en arbeidsgruppe ledet av 

Forsvarsdepartementet, 

bestående av representanter 

fra alle underliggende etater; 

Forsvaret, Forsvarsbygg, 

Forsvarsmateriell og 

Forsvarets forskningsinstitutt. 

Forsvarsektorens 

verdigrunnlag skal bidra til at 

sektoren ivaretar sitt   

samfunnsansvar og løser 

sine oppdrag på en etisk 

forsvarlig måte. De fem 

kjerneverdiene vidsyn, 

åpenhet, respekt, ansvar og 

mot, ligger fast. Kjerne-

verdiene skal prege 

samspillet mellom 

menneskene internt i 

sektoren og samarbeidet med 

andre. Det felles verdi-

grunnlaget skal være en 

inspirasjonskilde og rettesnor 

i etatens arbeid med sine 

egne verdigrunnlag. 
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- Heimevernet gjør en formidabel innsats 
 
- 75 år i samfunnets tjeneste, alltid klar til innsats når situasjonen krever det.  
HV er en bærebjelke i totalforsvaret. Vi er mektig imponert, sier styreleder  
Signe Øye i Norsk TotalforsvarsForum. 
 

– Samfunnet har mye å takke HV for, sier hun. 

- Vi har samarbeidet med HV helt siden vi startet vår virksomhet i 1951 under navnet Kvinners Frivillige 

Beredskap (KFB) og merket oss det økende behovet for en forsterkningsressurs med høy kompetanse og 

lokalkunnskap. HV leverer «Overalt - alltid». Det norske samfunnet har 

gjennomgått en omfattende endringsprosess og HV har hele tiden levert 

tjenester på høyt nivå. HV-soldatene representerer det beste vi kan by 

på – en sann dugnadsånd når kriser inntreffer. I volum utgjør 

Heimevernet den største delen av Norges forsvar. Med sin forankring i 

by og bygd står HV alltid klar til å rykke ut på kort varsel. HV har 

kapasitet og fleksibilitet til å yte relevant støtte både til Forsvarets ulike 

våpengrener, politiet og øvrige sivile beredskapsorganisasjoner, 

understreker Signe Øye. 

Hun peker også på at mannskapenes sivile kompetanse er et vesentlig 

bidrag til et godt samvirke mellom sivil- og forsvarsrelatert sektor. Som 

medlem i Landsrådet for Heimevernet følger hun nøye med på 

utviklingen. 

- Verden rundt oss er i rask endring. Dagens trusselbilde er komplekst. 

Norge er et av verdens mest digitaliserte land og er tilsvarende sårbart. 

Samfunnssikkerheten er hele tiden i fokus. Klimaendringene fører til 

naturutløste hendelser av stort omfang. HVs innsats omfatter 

eksempelvis leirskredet i Gjerdrum, vakthold og sikring av grense-

overganger i forbindelse med pandemien, og vitner om en løsnings-

orientert organisasjon av uvurderlig betydning. Når dette er sagt så må 

vi sørge for at HV får de nødvendige midler til årlig, trening materiell og 

utvikling. Forsvarets forskningsinstitutt har utarbeidet en rapport, 

«Heimevernet mot 2030», der det er gjort en helhetlig faglig vurdering 

av HVs framtidige oppgaver og rolle. Det levnes ingen tvil om at HV-

soldater og befal kan bære sin uniform med stolthet også i årene som 

kommer, sier styreleder Signe Øye. 

_____________________________________________________  

Krisehåndtering: 

Stort behov for 

kunnskap 

To av landets fremste eksperter 

på krisehåndtering, Lars Weisæth 

og Ragnar Kjeserud, har laget 

en praktisk veileder om hvordan 

ledere kan håndtere en 

krisesituasjon som rammer en 

bedrift, eller samfunnet forøvrig. 
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Boken kan ikke erstatte praktisk 

trening eller øvelser, men handler 

om hvordan man kan kvalitets-

sikre lederrollen ved kriser 

gjennom trening. Det viser seg at 

grunnleggende kompetanse i 

krisehåndtering fra 2007, da 

boken «Ledelse ved kriser» ble 

utgitt, fortsatt er allmenngyldig. 

Utviklingen når det gjelder 

epidemier, pandemier, terror, 

cyberkriser og påvirkning fra 

sosiale medier har imidlertid blitt 

mer omfattende. Dette øker 

kravet ytterligere med hensyn til 

lederes behov for kompetanse i 

krisehåndtering. 

Den praktiske veilederen er utgitt 

på Gyldendal Forlag. 
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Viktige datoer: 

«Krisespill 2022» og 

«Totalforsvars-

konferansen 2022» 

arrangeres hhv  

3. februar og 21. mars 

NTF får en frisk start på sine 

arrangementer i det kommende 

år. Allerede 3. februar er det 

duket for «Krisespill 2022» i Oslo 

Militære Samfund. Som navnet 

sier er dette et spill med et aktuelt 

scenario som deltagerne skal 

finne gode løsninger på. 

Scenarioet er utarbeidet av 

seniorforsker Bjørn Olav Knutsen 

ved Forsvarets forskningsinstitutt 

(FFI) i samarbeid med NTF. 

Arrangementet går over èn dag 

og starter med faglige foredrag.  

 

Invitasjon til påmelding vil bli 

sendt ut i begynnelsen av januar. 

«Totalforsvarskonferansen 2022» 

vil finne sted mandag 21. mars. 

Også denne i Oslo Militære 

Samfund. Temaet vil bli både 

høyaktuelt og interessant med 

foredragsholdere fra øverste 

hylle. I forbindelse med denne 

konferansen vil NTF dele ut 

«Beredskapsprisen 2021». 

Program og påmelding vil bli 

sendt ut i månedsskiftet 

januar/februar. 

NTF oppfordrer alle til å sette av 

datoene 3. februar og 21. mars. 

«Verdikonferansen 2022» vil 

finne sted på forsommeren. Dato 

er ikke fastsatt, men vil bli 

meddelt senere. 

Lenger fram i tid vil 

«Sårbarhetskonferansen 2022» 

bli arrangert tirsdag  

27. september i Gamle Logen. 

Det går også an å melde seg på 

allerede nå via 

post@totalforsvar.no. 

Mobilpeilere i 

redningstjenesten 
Søk etter savnede i skog og fjell 

er de vanligste oppdragene 

redningstjenesten har. I fjor 

dreide det seg om nær 2.000 

personer. Tallet for 2021 er ikke 

klart enda, men mye tyder på at 

det ikke er blitt noe mindre. Nå 

tester Norsk Luftambulanse ut et 

nytt håndholdt verktøy i form av 

et søkeapparat som kan spore 

opp og lokalisere mobiltelefoner, 

en såkalt mobilpeiler. Ved å peile 

signalet fra en mobiltelefon kan 

en raskere finne fram til savnede 

personer. 

Norsk Luftambulanse har testet 

mobilpeileren under tøffe 

værforhold i fjellet i Lom i 

Gudbrandsdalen med godt 

resultat. Men helt problemfritt er 

det ikke å bruke håndholdt 

peileutstyr i lufta. Mats Møller 

Bæren, som er senioringeniør i  

Nasjonal kommunikasjons-

myndighet (Nkom) forteller at det 

begynner å bli svært mange 

frekvenser som brukes til 

mobiltelefoner og at antall 

telefoner er formidabelt. 

- Det gjelder å skille de 

telefonene man er ute etter med 

resten. Det er en fordel å kunne 

ringe personen som skal reddes. 

Dette optimaliserer søket. I fjellet 

er det lite mobilbruk, så sånn sett 

kan det være lettere å finne den 

mobilen man er på jakt etter enn 

for eksempel i et bymiljø der 

antall mobiltelefoner er svært 

høyt, sier Bæren. 

Foto: Luftambulansetjenesten HF 

 

Netthandel: 

Advarer mot svindel 
Hele 13 prosent av nordmenn har 

i løpet av det siste året handlet i 

en nettbutikk uten å ha fått varen 

eller tjenesten de har betalt for. 

Det opplyser Norsk Senter for 

Informasjonssikring (NorSIS). 

Lars-Henrik Gundersen, som er 

adm. direktør i NorSIS, 

oppfordrer alle til å sjekke 

nettbutikkene de benytter ekstra 

nøye for å unngå å bli svindlet. 

- Den globale leverings-

situasjonen, som har bidratt til økt 

usikkerhet om hvorvidt flere 

populære julegaver faktisk kan 

leveres før jul, kan få mange 

kunder til å prøve nye og ukjente 

butikker som hevder at de har 

disse varene på lager. Det er 

derfor all grunn til å advare og 

minne kundene på å sjekke 

ekstra nøye før de handler >> 

mailto:post@totalforsvar.no.


i ukjente nettbutikker i ukene fram 

mot jul, sier Gundersen. 

Svindlere på nett er blitt dyktige til 

å kopiere kjente merkevarenavns 

nettsider. På generelt grunnlag er 

det også all grunn til å stusse 

over butikker som har 

produktnavnet i nettadressen. 

Svært rimelige priser bør også få 

varselklokkene til å ringe.  

Flere gode råd på 

www.nettvett.no 
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Forsvaret forbereder 

«Cold Response 

2022»   
Neste år vil det være drøye fire år 

siden den store NATO-øvelsen 

«Trident Juncture» ble avholdt i 

Norge. Nå kan vi igjen vente 

storinnrykk av utenlandske 

soldater og militært materiell. I 

Forsvaret forbereder man nå alle 

detaljer rundt øvelsen «Cold 

Response 2022».  

I Forsvarsstaben opplyses det at 

rundt 35.000 deltakere fra 20 

NATO-land og medlemmer i 

Partnership for Peace (PIP) skal 

delta i øvelsen. Deltagerne skal 

deles i to partier – ett sør i Norge, 

som skal ledes av NATO og ett 

nord som skal ledes av 

Forsvarets Operative Hoved-

kvarter (FOH). 

Hovedscenarioet i øvelsen vil bli 

gjennomført mellom 14. mars og 

1. april. Både i kompleksitet og i 

antall deltagere kan «Cold 

Response» sammenlignes med 

gigantøvelsen Trident Juncture i 

2018, men «Cold Response» skal 

ha et større fokus på maritime  

enheter enn det Trident Juncture 

hadde. 

Det er beregnet at kostnadene vil 

beløpe seg til nærmere 1 milliard 

kroner. 

 
Trident Juncture 2018 / Foto: FMS 

Elsikkerhetsområdet 

utvides 
Kravene til stabil og tilstrekkelig 

tilgang på elektrisk energi med 

tilfredsstillende kvalitet øker i takt 

med digitaliseringen på alle 

arenaer i samfunnet. Elektrisk 

kraft er helt avgjørende for at 

samfunnet skal fungere, det være 

seg så vel i en normalsituasjon 

som i en krise. 

Direktoratet for samfunns-

sikkerhet og beredskap (DSB) 

har rettet søkelyset mot hvordan 

samfunnet best kan møte 

framtiden, og har nedsatt en 

arbeidsgruppe som skal utrede 

hvordan en helhetlig og 

kostnadseffektiv forvaltning av 

elsikkerhetsområdet kan 

videreutvikles. Arbeidsgruppen 

består av representanter fra 

Nasjonal kommunikasjons-

myndighet (Nkom), Norges 

vassdrags- og energidirektoratet 

(NVE), Nærings- og fiskeri-

departementet, Regulerings-

myndigheten for energi, 

Sjøfartsdirektoratet og DSB. 

Rådgivningsfirmaet 

Pricewaterhouse Coopers A/S 

(PwC) leder gruppens arbeid. Det 

er også oppnevnt en 

referansegruppe, bestående av 

representanter fra relevante  

organisasjoner innenfor området. 

Det er en lang rekke temaer som 

inngår i utredningen, som skal, 

munne ut i en bedre og mer 

effektiv koordinering innen alle 

aspekter av framtidens forvaltning 

av elsikkerhetsområdet. 

Etter planen skal arbeidsgruppen 

levere rapporten til Justis- og 

beredskapsdepartementet innen 

31. desember i år. 

 

Årets siste utgave av 

Trygge Samfunn 

digital 
2021 er snart en saga blott, men 

før det ebber ut skal vi feire både 

jul og nyttår. 

 

 

Vi takker for hyggelig 

samarbeid  

i året som er gått, 

og ønsker en gledelig 

jul og et godt nytt år! 

 

 
 

 
Norsk TotalforsvarsForum (NTF)│Postboks 1550  Sentrum, 0015 OSLO             
22 47 82 60 │ 23 09 34 58│ post@totalforsvar.no │ www.totalforsvar.no                                 
Besøksadresse: Bygning 60, Akershus festning                                                 

 

 

 
 

                    

  

                                                                                                                                      

http://www.nettvett.no/
mailto:post@totalforsvar.no

