
Et viktig bidrag til 

sikkerhet 
Tilbake i 1990 inngikk Norge 

og Russland den såkalte 

INCSEA-avtalen som har til 

hensikt å forhindre at farlige 

hendelser oppstår som følge 

av at de to lands militære skip 

og fly opererer i umiddelbar 

nærhet av hverandre. 14. 

desember i fjor ble avtalen 

utvidet, blant annet til å gjelde 

for ubemannede fartøy og 

luftfartøy, og det ble innført et 

nytt forbud mot bruk av laser 

på en slik måte at det kan 

være helseskadelig eller 

påføre skade på utstyr. 

- Den oppdaterte avtalen gjør 

at en holder tritt med den 

teknologiske utvikling. Samlet 

sett er dette et viktig bidrag til 

sikkerhet og forutsigbarhet i 

en tid hvor den militære 

aktiviteten i våre nærområder 

er i endring, sier forsvars-

minister Odd Roger Enoksen. 
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DSB-analyse: 

Beredskap mot stormskader 
 
«I kjølvannet etter en storm med stort trefall  
bør kritiske veier, bygninger og infrastruktur  
prioriteres i oppryddingsarbeidet. Det vil lette  
håndteringen og begrense konsekvensene for  
samfunnet og skogbruket», heter det i en  
analyse av DSB om beredskap mot skader. 
 
Stormen på Østlandet 19.november i fjor førte til  
omfattende skader. Beregninger som er utført i 
analysen viser at en sterk storm i dette området  
vil føre til et omfattende trefall på veier, kraftlinjer  
og bygninger.  
 

 

Det er anslått at mer enn 10 millioner trær vil falle, hvorav 340.000 trær treffer bygninger og infrastruktur. Ved en 

så omfattende hendelse vil det bli knapphet på oppryddingsmannskap 

med riktig utstyr og kompetanse. 

- For at dette arbeidet skal foregå effektivt er det nødvendig med felles 

prioritering av hva som skal ryddes først. Analysen konkluderer med at 

rydding av veier bør prioriteres slik at nødetater og personell som skal 

utføre reparasjoner kommer fram. Vi anbefaler også at kommunene 

kartlegger hvilke kritiske bygninger og infrastruktur som bør prioriteres, 

sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB. 

Analysen, som bygger på en kartlegging av Norsk institutt for biokjemi, 

er gjennomført av DSB med innspill fra en rekke relevante aktører. 

Landbruks- og matdepartementet har bidratt med finansieringen. 

Rapporten «Vurdering av beredskap mot skader etter storm og trefall. 

Beredskapsanalyse og sterk storm i Indre Oslofjord» ligger ute på 

www.dsb.no 

_____________________________________________________  

Helse og politi: 

Vil se på samarbeidet 

Justisminister Emilie Enger Mehl 

og helseminister Ingvild Kjerkol 

har varslet at de skal evaluere 

samarbeidet mellom politiet og 

helsevesenet. Begge under-

streker at etatene samarbeider 

godt, men at dette likevel kan 

forbedres. De senere år har flere 

alvorlige hendelser satt søkelyset 

på spørsmålet om hvem som 

skal ta seg av psykisk syke 

mennesker i akuttsituasjoner. I 

Oslo har det oppstått en konflikt 

rundt dette spørsmålet. Politiet, 

som i de aller fleste tilfellene er 

først på hendelsesstedet, 

påpeker at de ikke har den 

nødvendige kompetanse til å 

håndtere en slik akuttsituasjon. 
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Drapene på Kongsberg og kniv-

episoden på Bislett i Oslo, viser 

at psykisk helse må prioriteres i 

større grad enn i dag. Det finnes i 

dag to psykiatri-ambulanser, 

henholdsvis i Bergen og 

Stavanger. Tilbakemeldingene fra 

disse er positive. De situasjoner 

som kan oppstå i akutt-tilfeller er 

komplekse. Den forestående 

evalueringen er nødvendig. 

 
Psykiatriambulanse / Foto: Helse Bergen 

Cybersikkerhet: 

Det finnes midler mot 

løsepengevirus 
Både private bedrifter og 

offentlige virksomheter har vært 

utsatt for løsepengeangrep. 

Angrepene starter gjerne ved at 

skadevare kommer inn i 

virksomhetens systemer via e-

poster som lurer mottakeren til å 

aktivere ondartet innhold i 

vedlegg, dokumenter eller web-

bruker. En annen «hovedvei» er 

at angriperen logger seg inn i 

virksomhetens systemer med en 

gyldig brukerkonto, som et 

resultat av at virksomheten blant 

annet har sårbarheter med 

styring av brukerkontoer og 

systemrettigheter. 
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Nasjonal Sikkerhetsmyndighet 

(NSM) er selvsagt svært opptatt 

av denne problemstillingen og gir 

gode råd. Mange av tiltakene går 

ut på å fjerne sårbarheter. For det 

første: Få orden på tilgangen og 

rettigheter. For det andre må en 

arbeide med å fjerne sårbarheter 

i virksomhetens IT-arkitektur, og  

for det tredje, må en få fjernet 

ubrukt funksjonalitet, bl.a. 

«glemt» programvare, gamle 

servere og andre «bokser». 

John Bothner i Nasjonalt 

cybersikkerhetssenter i NSM, sier 

at mange dessverre i går i fellen 

med å sette likhetstegn mellom 

«sårbarheter» og manglende 

sikkerhetsoppdateringer. De 

fleste har som regel langt verre 

sårbarheter enn manglende 

oppdatering. 

- Det å være god på å fjerne 

programvaresårbarheter betyr 

ikke at en er godt nok beskyttet 

mot angrep. En må også fjerne 

andre sårbarheter med hensyn til 

arkitektur, rettigheter og 

konfigurasjon, understreker John 

Bothner. 

Les mer på 

www.nsm.no/skadevare 

 

Nasjonal kommunikasjons-

myndighet (Nkom): 

Vil styrke regionale 

elektroniske 

kommunikasjonsnett  

- Nkom gjennomfører jevnlig 

risiko- og sårbarhetsanalyser og 

ser behovet for fortsatt å styrke 

regional- og aksessnettene. Det 

må investeres enda mer i robuste 

nett, fastslår sikkerhetsdirektør 

Elise Lindeberg i Nkom. 

- Skal vi få til digitalisering av 

industri og næringsliv over hele 

landet og bruke kommersielle 

ekomtjenster for flere samfunns-

kritiske oppgaver, må infra-

strukturen tilpasses framtidens 

klima, understreker Lindeberg. 

Nkom-rapporten «Risikovurdering 

av ekomsektoren 2021» omfatter 

også vurderinger av siste års 

hendelser, der fiberbrudd er 

årsak til 50 prosent av varslene. 

- Vi ser også at digitale angrep 

øker i volum. Angrepene er blitt 

mer sofistikerte og treffer alle 

sektorer. Omfanget av 

telefonsvindel er fortsatt høyt, 

selv om operatørene klarer å 

stoppe mye av den. Nkom er en 

aktiv pådriver i arbeidet med å få 

redusert både omfang og 

konsekvenser, sier fagsjef 

Alexander Iversen. 

- Innføring av 5G og økt bruk av 

virtualisering og skyteknologi 

endrer måten vi må tenke 

sikkerhet på. Både ekom-

tilbyderne, virksomheter og 

industri som skal ta i bruk nye 

5G-tjenester, må være svært 

bevisste på hvordan ansvaret for 

sikkerhet fordeles og plasseres, 

sier fagsjefen. 

Nkom peker samtidig på behovet 

for en mer helhetlig sikkerhets-

regulering av den nasjonale 

datasenterinfrastrukturen, som får 

en stadig viktigere rolle i den 

digitale grunnmuren. 

Rapporten ligger ute på 

www.nkom.no 
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Dialog med den 

russiske Nordflåten 
Den 13.januar arrangerte sjefen 

for Forsvarets operative 

hovedkvarter, generalløytnant 

Yngve Odlo, et digitalt møte med 

sjefen for den russiske 

Nordflåten, for å informere om 

den kommende storøvelsen Cold 

Response 22. >> 

http://www.nsm.no/skadevare
http://www.nkom.no/


Bakgrunnen for det norske 

militære initiativet er et ønske om 

en åpen og transparent dialog 

opp mot de praktiske forholdene i 

forbindelse med øvelsen, og for å 

unngå eventuelle misforståelser. 

 
H.M. Kongen  under CR14 / Foto: FMS 

Med sine 35.000 påmeldte 

soldater er Cold Response den 

største øvelsen Norge har ledet 

siden 1980-årene. I henhold til 

Wien-dokumentet av 2011 

inviteres alle medlemmene av 

Organisasjonen for sikkerhet og 

samarbeid i Europa (OSSE) til å 

observere øvelsen.  

Russiske observatører er 

velkommen som en del av dette. 

Fra russisk side ble det gitt 

uttrykk for at de satte pris på 

informasjonen som ble delt og at 

de er positive til en god og åpen 

dialog i framtiden. 

Et løft for god 

kommunikasjon 
Kort før nyttårsskiftet ble det 

lansert en rapport i regi av 

Integrerings- og mangfolds-

direktoratet (IMDi) inneholdende 

anbefalinger om hvordan lokale, 

regionale og nasjonale 

myndigheter kan tilpasse tiltak og 

kommunisere med innvandrer-

befolkningen under en krise. 

Bakgrunnen er en bekymring om  

at ikke alle nås i pandemi-

håndteringen. I dag bor det rundt 

en million innvandrere og barn av 

innvandrere i Norge. Det er en 

svært sammensatt gruppe. 

- Mange forstår norsk, og får med 

seg myndighetenes råd og 

anbefalinger. Pandemien viser 

oss imidlertid at utfordringer som 

svake språklige- og digitale 

ferdigheter, kulturelle barrierer og 

sosioøkonomiske forhold i 

enkelte deler av innvandrer- 

befolkningen gjør myndighetenes 

formidlingsjobb krevende, sier 

Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi.  

 
Libe Rieber-Mohn / Foto: IMDi 

Koronakommisjonens rapport fra 

april i fjor konkluderte med at 

myndighetene lyktes godt med 

kommunikasjon til befolkningen, 

samlet sett, men at innvandrer-

befolkningen lå noe etter. 

- Målet er å stå bedre rustet til 

neste krise. Pandemien har vist 

hvor viktig et utvetydig og enkelt 

språk er for å nå fram til alle, sier 

IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn. 

 

 

 

 

Hennes Kongelige 

Høyhet Prinsesse 

Ingrid Alexandra 18 år 
Fredag den 21. januar blir 

Prinsesse Ingrid Alexandra 

myndig. Hun fulgte i sin far, 

Kronprins Haakons, fotspor med 

besøk i Stortinget, 

Statsministerens kontor og 

Høyesterett på torsdag. 

I desember 2021 besøkte 

Prinsessen luftving 132 ved 331-

skvadronen i Bodø, og fikk der 

oppleve Nord-Norge fra luften i et 

F-16 fly. 

Dette er ikke første gangen 

Prinsessen besøker Forsvaret. 

Hun tilbrakte også en dag i 

november med Jegertroppen på 

Rena. 

Forsvarssjefen har tidligere 

bestemt at Forsvaret vil hedre 

henne med salutt fra alle landets 

saluttstasjoner klokken 12 på 

selve dagen. 

Det salutteres da med 21 skudd, 

som er det vanlige ved spesielle 

markeringer i Kongehuset. 

NTF Gratulerer med den store 

dagen! 

        
        Prinsesse Ingrid Alexandra  

  Foto: Ida Bjørvik, Det kongelige hoff 
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