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Flotte representanter for totalforsvaret

På Totalforsvarskonferansen ble NTFs «Beredskapspris 2021» tildelt stabssersjant Runar Jelstad og 
brannsjef Terje Surdal i henholdsvis forsvarsrelatert- og sivil sektor. Begge har utvist et enestående 
engasjement. 
Den årlige «Beredskapsprisen» ble innstiftet i 2008 i den hensikt å sette beredskap på dagsorden. Rundt 
om i samfunnet er det mange enkeltpersoner som gjør en stor innsats for at Norges beredskap skal bli 
bedre. NTF ønsker å hedre dem som nedlegger et arbeid langt utover det man med rimelighet kan 
forvente. Prisen utdeles til en utøver både i sivil- og forsvarsrelatert sektor. Bak tildelingen står en jury 
bestående av fagpersoner med tilknytning til totalforsvaret.  
Prisene ble overrakt av NTFs styreleder, Signe Øye. 
Runar Jelstad og Terje Surdal Foto: NTF 
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Covid-19 pandemien: 
Nytt planleggingsscenario nødvendig 

«Etter to år med pandemi ser vi at forutsetningene for 

kontinuitetsplanlegging har endret seg 

noe sammenlignet med det opprinnelige 

planleggingsscenarioet», heter det i en melding fra 

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap 

(DSB), som nå har laget et justert scenario. Dette 

baserer seg på Folkehelseinstituttets risikovurderinger 

fra januar, der det advares mot at økt omikronsmitte 

vil føre til høyt sykefravær i samfunnet. 

 

I det oppdaterte scenarioet er det først og fremst 

varigheten av pandemien og fravær som følge av 

innførte tiltak som er nytt. «Høyt sykefravær over 

tid vil gi andre utfordringer enn høye fravær i korte 

perioder. Effekten av sykefraværet forsterkes 

dessuten av at for hver koronasmittet person må flere 

i karantene, og disse kan i beste fall jobbe 

fra hjemmekontor», heter det i DSBs melding. 

Foto: Pixabay 
 

IKT-sikkerhet:
NVE følger opp Riksrevisjonens rapport 

NVE har fått utarbeidet to nye utredninger i kjølvannet 

av Riksrevisjonens rapport om IKT-sikkerhet i 

kraftforsyningen. I tillegg arbeider NVE med å 

forbedre metoder for tilsyn med IKT-sikkerhet. 

Rapporten fra Riksvisjonen ble framlagt i mars i fjor, 

og NVE fikk kritikk i oppfølgingen av leverandører og 

beredskap mot cyberangrep. 

  

På oppdrag fra NVE har konsulentselskapet Practimo 

utarbeidet et veikart med anbefalte tiltak for å styrke 

IKT-sikkerheten i leverandørkjedene til 

kraftforsyningen. I rapporten anbefales det tiltak både 

på kort og lengre sikt. Det foreslås kompetanseheving 

i kraftbransjen, tilsynsserie 

rettet mot oppfølging av leverandører, øvelser og 

et tydeligere bevisst responsmiljø for kraftforsyningen.

  

Rapporten kan lastes ned på www.nve.no. 

Foto: NVE
 

NTF: Positivt Fylkesforum 

NTF har avholdt første halvårs seminar med sine 

fylkeskontakter, det såkalte Fylkesforum, på 

Gardermoen. 

  

På dagsorden første dag sto gjennomgang av lokale 

og regionale aktiviteter for inneværende år og de 

aktiviteter som ble gjennomført i fjor. Representantene 

presenterte sine planer for 2022 med etterfølgende 

gruppearbeid og presentasjon i plenum. 

  

 

Covidprøver og smittevernutstyr fraktes 
med droner 

Dronelogistikk blir et stadig hetere tema i Norge. I 

løpet av mars måned tok Bærum kommune i 

bruk  droner innen kommunehelsetjenesten. 

  

- Vi er opptatt av å finne ut om vi kan få mer 

fleksibilitet i helsetjenesten og igangsetter et 

pilotprosjekt med droner som transportmiddel. Covid-

tester, blodprøver og smittevernutstyr skal sendes 

luftveien. Vi ønsker å tilegne oss erfaring med tanke 
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Seminaret ble ledet av styreleder Signe Øye og daglig 

leder Hanne Garder. 

  

Dag to inneholdt faglige foredrag. Generalsekretær 

Jørgen Roaldset i Landsrådet for Heimevernet, holdt 

foredrag om HVs rolle i totalforsvaret og 

rådsstrukturen i HV, relatert til NTFs rolle i 

distriktsrådene. Hanne Garder gjennomgikk DSBs 

befolkningsundersøkelse i relasjon til egenberedskap, 

som har stått på dagsorden i NTF siden starten i 

1951. Forsker Nina Heidenstrøm ved SIFO Oslo Met, 

foredro deretter om «Uformell beredskap i 

husholdningene». 

Jørgen Roaldset Foto: NTF 
 

på en permanent implementering, sa Ingeborg Briseid 

Kraft, som er prosjektleder. 

 

Det skal flys tre ruter i Bærum i testperioden. Noe 

av det sentrale i dette prosjektet er å fly fra et punkt til 

flere destinasjoner, en rute med flere stopp for dronen.

 

- Først og fremst vil gevinsten være tidsbesparende. 

Dessuten er det mer forutsigbart, upåvirket av rushtid 

og kø. I tillegg vil droner være mer tilgjengelig. Vi har 

ikke biler vi kan ta i bruk 

umiddelbart hvis vi trenger å frakte noe raskt, påpekte 

prosjektlederen. 

Ingeborg Briseid Kraft Foto: Bærum kommune 
 

- Vi forventer konkrete anbefalinger 

Regjeringens nedsatte 

totalberedskapskommisjon  skal vurdere hvordan 

ressursene best kan benyttes.  Kommisjonen, som 

ledes av tidligere forsvarssjef Harald Sunde, skal 

levere sine vurderinger i form 

av en NOU i juni 2023. Med utgangspunkt i dagens 

utfordringsbilde, både nasjonalt og internasjonalt, skal 

kommisjonen gi tydelige og konkrete anbefalinger om 

hva som bør prioriteres i det framtidige 

beredskapsarbeidet. Mandatet omfatter hele 

samfunnssikkerhetsfeltet og krisespekteret fra fred, 

via sikkerhetspolitiske kriser til krig. Det sivil-militære 

samarbeidet inngår som en naturlig del i dette. 

  

Terroranslaget 22. juli 2011 og den etterfølgende 

"Gjørv-rapporten" ble starten på en omfattende 

gjennomgang av samvirket innen totalforsvaret. Etter 

det er utvilsomt mye blitt bedre. Vi ser stadig 

eksempler på mer effektiv ressursutnyttelse. Men 

samtidig må vi erkjenne at verden ikke står stille. Det 

vil stadig være rom for justeringer og endringer. - Vi 

ser med spenning fram til kommisjonens rapport, sier 

styreleder i NTF, Signe Øye i en kommentar. 

Emilie Enger Mehl og Harald Sunde Foto: JD  
 

Politiet:
Maktmiddelbruken utredes 

I 2017 ble Politiets maktmidler utredet gjennom 

NOUen «Politi og bevæpning». Samfunns-utviklingen 

de senere år har banet veien for innføringen av 

punktbevæpning, perioder med midlertidig bevæpning 

og utprøving av elektrosjokkvåpen, alt som følge av 

endringer av trusselbildet. Nå nedsetter Justis- og 

beredskapsdepartementet et ekspertutvalg som 

skal gi et oppdatert kunnskapsgrunnlag om politiets 

samlede maktmiddelbruk. 

 

- Det er en tilbakevendende debatt om hvilke 

maktmidler politiet har tilgang til og hvordan de 

brukes. Det er viktig at dette ikke bare handler om hva 

som er best for politiet, men for hele samfunnet, sier 

justisminister Emilie Enger Mehl. 

 

Ekspertutvalget er tverrfaglig og bredt sammensatt 

med representanter fra helsesektoren, 

advokatforeningen og akademia og ledes av professor 

Pål Arild Lagestad, Nord Universitet. 

 

Utvalgets innstiling skal leveres innen utgangen av 

2022. 
Foto: FMS

 

Norske kommuner: 
Trenger en digital dugnad 

Spennende samarbeid 
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Justis- og beredskapsdepartementet er bekymret 

for hvordan landets kommuner forvalter sin digitale 

sikkerhet. Sammen med Kommunal- og distrikts- 

departementet ble det i februar avholdt et digitalt møte 

med landets kommuner. Økt digitalisering i offentlig 

sektor innebærer at oppmerksomheten rundt 

personvern og digital sikkerhet stadig blir viktigere. 

Derfor er det av stor betydning å opprettholde tilliten til 

forvaltningens IT-løsninger 

og de offentlige digitale tjenestene. 

  

- Det er kommunene selv som har ansvaret for å 

ha på plass en grunnleggende sikring av sine nettverk 

og systemer. Regjeringen er i gang med 

å styrke kommuneøkonomien slik at det skal bli større 

rom for å prioritere digital sikkerhet, sa daværende 

kommunal– og distriktsminister Bjørn Arild Gram. 

  

I følge Nasjonal sikkerhetsmyndighet kunne 8 av 

10 løsepengeangrep vært unngått med helt 

grunnleggende sikkerhetstiltak på plass. 

 

- For regjeringen er det viktig at alle kommuner tar 

cybertrusselen på alvor og følger myndighetenes 

anbefalinger, understreket justis- og 

beredskapsminister Emilie Enger Mehl. 

  

Begge statsrådene er samstemte om at det er 

nødvendig med en digital dugnad der fore- 

byggende sikkerhet prioriteres. 

Emilie Enger Mehl og Bjørn Arild Gram Foto: Regjeringen 
 

Hæren har inngått en avtale med Høgskolen i 

Innlandet (HINN). Den er ment å sikre gjensidig 

kunnskaps- og kompetanseutvikling ved at HINN 

ivaretar Hærens behov for sivil utdanning i Innlandet. 

 

- Intensjonsavtalen understøtter Hærens behov for 

framtidig kompetanseheving innen relevante 

fagkategorier gjennom fleksible og digitale løsninger 

som muliggjør balanse mellom jobb og utdanning. 

Skreddersydde utdanningsløp som benytter teknologi 

gir våre ansatte mulighet til tidsriktig 

kompetanseheving eller ny utdanning, sier 

generalmajor sjef Hæren Lars L. Lervik. 

 

- Hæren er en naturlig samarbeidspartner for oss. 

Vi har fra før et tett og nært samarbeid med Forsvaret, 

og har en intensjon om å fortsette det gode 

samarbeidet på ulike arenaer innen 

utdanning, forskning og utviklingsarbeid, sier rektor 

ved HINN, Peer Jacob Svenkerud. 

 

Hærens våpenskole holder til både ved Rena Leir og 

Terningmoen. At Hæren har et geografisk 

tyngdepunkt i kort avstand fra flere av HINNs 

studiesteder, er en av årsakene til at begge parter ser 

en stor verdi i avtalen. 
Lars L. Lervik og Peer Jakob Svenkerud Foto: HINN 
 

 

  

 

 

 

NTF ble stiftet som KFB i Stortinget den 9. april 1951 etter 

initiativ fra HKH Kronprinsesse Märtha, og er i dag et 

landsdekkende, forsvarsrelatert samarbeids- og 

interesseorgan for organisasjoner og enkeltpersoner som er 

opptatt av samfunnssikkerhet og beredskap. NTF har mer 

enn 30 000 medlemmer.
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