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Manglende oversikt over egne sårbarheter
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-For mange virksomheter har ikke oversikt over egne sårbarheter og hvilken risiko de er
utsatt for, sier Annette Tjaberg, fungerende direktør i Nasjonal sikkerhets-myndighet (NSM).
Hun henviser til rapporten «Risiko 2019», som er NSMs årlige tilstandsrapport for norske
virksomheter.
NSM peker på seks faktorer som er særlig viktige for å kunne vurdere den totale risikoen
virksomheter bør forholde seg til. Et ufullstendig risikobilde gjør det vanskelig å sikre seg
med riktige tiltak. Vet en ikke hvor en er sårbar og hvem som prøver å ta seg inn for sabotere,
spionere og stjele, så er det vanskelig å dimensjonere sikringstiltak, heter det i rapporten.

Videre pekes det på manglende sammenheng mellom tiltak og at
svakt personellsikkerhetsarbeid gjør at eventuelle innsidere ikke blir
oppdaget. En typisk svakhet er at når digitaliseringen øker så
bedres sikkerheten i løsningene tilsvarende.
Rapporten viser at det er dårlig oversikt over hva som bør sikres.
Tiltak for å redusere risiko må på plass både i privat og offentlig
sektor.
Rapporten «Risiko 2019 – Krafttak for et sikrere Norge» kan i sin
helhet leses og lastes ned på www.nsm.no
_____________________________________________________

Ny bok om
totalforsvaret
Nylig ble boken «Det nye
totalforsvaret» lansert. I boken
belyser ledende eksperter fra
ulike disipliner sentrale
spørsmål og problemstillinger
rundt omstillingen til det nye
totalforsvaret. Blant temaene
som tas opp er Forsvarets og
sivilsamfunnets gjensidige
bistand, totalforsvarets forhold til
Politiet, kriseberedskap og
koordinering foruten
lovgivningen rundt dette.
Redaktør er Per M. Norheim
Martinsen ved Forsvarets
Høgskole. Foruten at han selv
har bidratt med faglige artikler
har han hatt med seg kjente
navn som bl.a. Kjell Inge Bjerga,
Monica Endregard, Magnus

Håkenstad og Anders
Romarheim.
Boken vil nå bli tatt i bruk
som et pensum ved
Forsvarets Høgskole. Den
er godt skrevet og er
høyaktuell lesning for alle
som har ulike oppgaver
innen totalforsvaret. Den
utgis av Gyldendal Forlag.
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Frykt er tema på
«Verdikonferansen
2019»
NTF tar for seg temaet «Frykt årsak, konsekvenser og
mestring» på årets konferanse
som finner sted på Den gamle
Krigsskolen, torsdag 23. mai.
Fageksperter vil belyse
problemet fra ulike sider og
konferansedeltakerne vil møte
mennesker som har opplevd frykt
gjennom ulykker og deltakelse i
internasjonale operasjoner.
Konferansen er gratis og varer
fra kl. 09.00 – 15.00. Påmelding
kan rettes til post@totalforsvar.no

Kommer i papirutgave
Neste papirutgave av Trygge
Samfunn sendes abonnentene i
uke 19. Spesialtemaet er
«Beredskap i en krisesituasjon».
I tillegg vil det inneholde artikler
om bl.a. autonome skip, kunstig
intelligens, ambulansedroner og
annet aktuelt stoff.
Abonnementet er gratis.
Interesserte kan henvende seg til
oss via post@totalforsvar.no.

Skogbrannberedskapen må
styrkes
En evalueringsrapport etter alle
skogbrannene i Sør-Norge i fjor
sommer viser at det er behov for
å styrke brannberedskapen i
Norge, både når det gjelder
mannskaper, ressurser og
kompetanse. Allerede nå i april er
det stedvis stor skogbrannfare i
nesten alle fylker. Det er
kommunene som har ansvaret for
brannberedskapen.
Kompetansen og kapasiteten i de
ulike kommuner er så variabel at
den alene vanskelig kan fortsette
å være den viktigste grunnmuren
i beredskapen, gitt at vi i
fremtiden går lange, tørre og
vindfulle perioder i møte. Faktum
er at Norge stiller med en lang
rekke frivillige og entusiastiske
personer som gjør en flott
innsats.

Norge et «elitelag» med hjemmel
til å rykke ut når katastrofealarmen går, ett eller annet sted i
landet. Mange land har det
allerede. Noe å tenke på for
Norge?

Punktbevæpning –
god respons fra
publikum
Etter at politiet fikk anledning til
permanent punktbevæpning 1.juli
i fjor har det ikke kommet noen
negative reaksjoner fra publikum.
På de ti månedene som er gått er
denne muligheten kun brukt ett
sted, nemlig på Oslo Lufthavn.
Ifølge Grethe Løland, som er
politistasjonssjef ved
Gardermoen politistasjon, er en
av årsakene at folk i Norge er så
vant til å reise, og vant til at
politiet på flyplasser i andre land
er bevæpnet.
-Med punktbevæpning kan politiet
ha fokus på løsning av
oppdraget. De trenger ikke ta seg
til bilen for å bevæpne seg for
deretter å løse oppdraget. Fra øst
til vest inne i terminalen er det i
underkant av en kilometer, sier
Løland.
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Spørsmålet er om dette er nok i
seg selv når det nærmer seg en
katastrofe med fare for tap av liv.
Til tross for rekvirering av
helikoptre, mannskaper fra
Sivilforsvaret og Heimevernet
kommer vi ikke utenom å måtte
innse at det i dag er få brann- og
redningsfolk som har tilstrekkelig
skogbrannopplæring. Trenger

Elisabeth Rise, seksjonssjef i
beredskapsavdelingen i
Politidirektoratet, forteller at det er
politidistriktene som vurderer
behovet for bevæpning i sitt
distrikt.
-Hvis vi mener det er grunnlag for
bevæpning ber vi Justisdepartementet om samtykke. Det
er en høy terskel for å få innvilget
punktbevæpning, presiserer Rise.
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Sikker sletting av
data neglisjeres
Et område som ofte neglisjeres i
IKT-sikkerhet er i det øyeblikket
en skal kvitte seg med
informasjon. Det være seg
elektroniske dokumenter som
skal slettes, fysiske dokumenter
og utskrifter som skal kastes eller
at elektroniske lagringsenheter
skal skiftes ut. Sletting ser i
utgangspunktet ut til å være en
enkel sak. Et trykk på «delete»
eller flytting av dokumentet over
til «papirkurven». Det er imidlertid
slik at sletting ikke fjerner
dokumentet fra maskinen; det er
relativt enkelt å hente det fram
igjen. Vil en være, på den sikre
siden, må en sørge for også å
slette det som befinner seg på
lagringsmediet. Det kan gjøres
ved å bruke programvare for å
overskrive dataene slik at de ikke
lenger kan hentes frem. Det
finnes også en mulighet for
avmagnetisering gjennom å
utsette lagringsmedier for sterke
magnetfelt (degaussing).
Det finnes veiledning om sikker
sletting på: www.nettvett.no
(https://nettvett.no/sikker-sletting/)

