
Politiet tar i 

bruk elpistol 

Fra 1.januar skal politiet teste 

ut elpistol. Det dreier seg i 

første omgang om en toårig 

prøveordning for politi-

distriktene Oslo, Øst, Sør-Vest 

og Troms. Nylig er det blitt 

gjennomført instruktørkurs for 

de angjeldende distrikter. 

Kursene er gjennomført ved 

justissektorens kurs- og 

øvingssenter i Stavern. Det er 

ansatte i disse distriktene 

samt Politihøgskolen som får 

opplæring og sertifisering som 

hovedinstruktører.  

Elpistol skal være et alternativ 

i situasjoner der politifolk i 

dag bruker vanlig pistol. 

-Vi ser at dette er et 

maktmiddel som politiet i 

andre land har tatt i bruk med 

gode resultater. Det gir 

mindre skader enn enkelte 

andre maktmidler som politiet 

tradisjonelt bruker, sier 

beredskapsdirektør i Politi- 

direktoratet, Knud Smedsrud 

til NRK.  

 

                  

 

Støtte og samarbeid i totalforsvaret 

 
Oppslagsverket «Støtte og samarbeid» er nå kommet i oppdatert versjon, og erstatter 

den tidligere utgave av 2015. Selv om målgruppen primært er personer både i sivil og 

militær sektor med roller innen totalforsvaret er «Støtte og samarbeid» et nyttig 
opplysningsverk også for andre som har interesse for samfunnssikkerhet og 
beredskap. Publikasjonen omhandler ansvar, rolle og myndighet innen totalforsvaret, 
og legger vekt på å informere om gjeldende ordninger og mekanismer innen 
totalforsvarskonseptet. Det er lagt hovedvekt på å beskrive disse på sentralt nivå; 
støtteordninger, samhandlingsmekanismer og samordningsfora som reguleres  

 
gjennom lover, forskrifter, kongelige resolusjoner, instrukser og 

relevante avtaler innen totalforsvaret i militær og sivil sektor. 

Oppslagsverket «Støtte og samarbeid» er utgitt i fellesskap av 

Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet med 

forord av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og justis- og 

beredskapsminster Tor Mikkel Wara. 

Publikasjonen er tilgjengelig på www.regjeringen.no 

Og kan ellers bestilles på e-post til 

publikasjonsbestilling@dss.dep.no.  

______________________________________________________ 

Feilmuligheter 

må reduseres 

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet 

(NSM) har nå lansert rapporten 

«Et sikkert digitalt Norge – 

IKT-risikobilde 2018». 

Rapporten skal bidra til å øke 

folks bevissthet og motivere for 

bedre IKT-sikkerhet i alle 

virksomheter. Den er særlig 

aktuell for ledere og 

sikkerhetsansvarlige. 

- Digitalisering og IKT er en 

suksessfaktor for 

videreutvikling av det norske 

samfunn, samtidig som det 

gjøres feil som fører til at den 

digitale risikoen øker, sier 

Bente Hoff i NSM. I rapporten 

trekkes det frem tiltak som 

vil bidra til et sikkert digitalt 

Norge. Det understrekes 

sterkt at kompetanse om 

IKT og IKT-sikkerhet må 

prioriteres i alle typer 

virksomheter og at det er et 

ledelsesansvar å sørge for at 

risikovurderinger 

gjennomføres etter 

anerkjente rammeverk, som 

NSMs Grunnprinsipper for 

IKT-sikkerhet. 

Rapporten kan lastes ned 

fra 

www/globalassets/rappo

rter/nsm_ikt-

risikobilde_2018 web.pdf 
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Lite robust 

under 

ekstremvær 

Både strømforsyning og 

nødnettet kollapset under 

uværet «Knud». 

 

Nødnettet, som ble tatt i bruk i 

2015 hadde en prislapp på 

nærmere seks milliarder kroner. 

Det digitale kommunikasjons-

systemet for politi, brannvesen, 

helsevesen og andre aktører 

med nød- og beredskapsansvar i 

Norge har en rekke base-

stasjoner med batterikapasitet 

på henholdsvis 20 og 48 timer. I 

Agder fikk innbyggerne merke 

langvarige strømutfall og et 

nødnett som sviktet. 

Utrykningslederen ved Lindesnes 

brannstasjon gikk hardt ut og 

karakteriserte det som en 

skandale at ikke nødnett er 

oppgradert slik at det tåler 

ekstremvær. 

I lange perioder var 50.000 

husstander i Agder uten strøm. 

- Dette er et eksempel på at alle 

systemer kan være sårbare og 

at vi må jobbe mye for å bli 

bedre, sier avdelingsleder i DSB, 

Sigurd Heier til NRK. 

Det viser seg at så mange som 

383 kommuner har sårbart 

mobilnett ved strømbrudd. 
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Tar ikke 

brannfaren på 

alvor 
 

En spørreundersøkelse utført av 

TNS Gallup viser at nordmenn 

bekymrer seg mest for brann i 

bolig fremfor andre typer 

hendelser. 52 prosent svarer 

det. Dernest kommer 

vannlekkasjer (9 prosent), 

innbrudd (8 prosent) og 

skadedyr eller sopp (7 prosent). 

Videre viser undersøkelsen at tre 

av fire ikke har prøvd ut 

rømningsveien i sin bolig. 

Hovedkravet er at alle boliger 

skal ha minst en rømningsvei 

som fører direkte til det fri. 

Eneboliger, flermannsboliger og 

rekkehus med flere bebodde 

etasjer må ha alternative 

rømningsveier i tillegg. Dette 

kan være vindu, balkong, 

rømningsstige eller utvendig 

trapp. 

Skreddersydd 

for Kystvakten 

og Marinen 

Forsvarsminister Frank Bakke-

Jensen holder fast på 

ambisjonen om at innfasingen 

av NH90 helikoptrene skal være 

ferdig i 2022 til tross for 

leveringsforsinkelser. 

- NH90 er spesialtilpasset norske 

forhold og er skreddersydd for 

behovene til Kystvakten og 

Marinen. Det er ingen andre 

helikoptre på markedet i dag, 

som vil kunne gis oss tilsvarende 

kapasitet. Den forventede 

økning av driftsutgiftene og 

Forsvarets behov må behandles i 

forbindelse med neste 

langtidsplan, sier 

forsvarsministeren. 

 

Arbeidet med ny langtidsplan for 

Forsvaret er påbegynt. 

Regjeringen tar sikte på å legge 

den fram til våren 2020. 

En rullende 

vaktbikkje 

De har allerede vært hyllevare 

en stund, de såkalte UGV 

(Unmanned Ground Vehicle. 

Disse ubemannede roboter 

finnes i en rekke utførelser og er 

tatt i bruk av en rekke NATO-

land. Imidlertid er både våpen 

og systemer ulike fra land til 

land og kan ikke «snakke» 

sammen. Et eksperiment med 

ubemannede militære kjøretøyer 

på Rena viser midlertid at det 

kan være en løsning på dette. I 

eksperimentet kunne UGV-ene 

styres fra en kontrollstasjon. 

Teknisk sett krever slike 

operasjoner mye båndbredde og 

høy frekvens. Interoperabilitet 

er avgjørende. Ulike systemer 

fra ulike nasjoner krever at det 

utvikles felles språk som er 

grunnlaget for at roboten kan 

operere uavhengige av de ulike 

plattformene. 

- Det krever standardisering. På 

dette området har NATO fortsatt 

et stykke å gå, sier forsker Kim 

Mathiassen ved Forsvarets 

forskningsinstitutt i en 

kommentar. 

Så langt har UGVene mest vært 

brukt til rekognosering, 

bombesøk og vakthold. Det 

neste skrittet vil være å kunne 

samkjøre de landgående robåter 

med droner. 

«Frykt – årsak, 

konsekvenser og mestring». 

Dette er temaet på 

«Verdikonferansen 2018», 

som arrangeres 15. 

november. Sett av datoen nå! 

Mer informasjon kommer. 
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