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NÆRINGSLIVSKONTAKTEN
I denne utgaven:
Covid-19
Nye trender og utvikling?
Sikkerhetsråd for hjemmekontor
Politiet i M&R med egen "Nettpatrulje"
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INNLEDNING
Covid-19 (Corona) trenger ikke noe mere utdyping
fra vår side. Nyhetsbildet nasjonalt og
internasjonalt taler for seg. Vi står i en situasjon
hvor hele samfunnet, inkludert alle næringer og
bransjer er satt under et enormt press. Overordnet
målsetning må uansett være å bekjempe
utbredelsen av covid-19 viruset. Alle er vi med på
den "nasjonale fellesdugnaden" uansett hvor vi
ferdes og ellers oppholder oss.
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Politiet kommer i kategorien som innehar en
"kritisk samfunnsfunksjon" Vi skal sørge for at vaktog beredskapsfunksjon er ivaretatt, og at lover og
retningslinjer gitt av overordnet myndighet blir
fulgt. Vi har innført strenge interne restriksjoner og
forebyggende tiltak for å hindre smitte. Vi finner
god støtte i råd og veiledning gitt av FHI.
(Folkehelseinstituttet)

HVILKEN TYPE KRIMINALITET KAN
UTFORDRE OG RAMME OSS?
Dessverre så er der alltid noen som er villig til å
"utnytte" den sårbare situasjon vi er i. Derfor har
vi hele tiden et blikk mot kriminalitetsutviklingen.
Dukker det opp nye aktører? Hvilke bransjer er
utsatt? Hvilke varer og tjenester er det som er
attraktiv for de kriminelle? Særlig varer og
tjenester som kan bli mangelvare vil være attraktiv
for kriminelle. Særlig smittevernutstyr og
medisiner kan være attraktiv gods i disse dager.
Økokrim har allerede gått ut og advart mot
kriminelle som bruker frykt og usikkerhet i
forbindelse med koronaepidemien. Vi ser allerede
nå at det dukker opp falske fakturer hvor "fiktive
firmaer" skal ha betalt for smittevernutstyr som
ikke er bestilt eller levert ol. Vi ber dere alle om å
være observant på såkalte CEO-bedrageri og
fakturasvindel.

Dessverre så må virksomheter stenge dørene
midlertidig i disse dager. Mange er ute i permisjon,
og hjemmekontor blir benyttet i stor grad. Sørg da
for at dine lokaler blir sikret ved ekstra ettersyn
med kanskje økt patruljering og overvåking. Her er
det viktig å hjelpe hverandre. Se gjerne til naboens
kontor, butikk eller bedrift.

OPPFORDRING

For at vi skal være i stand til å være i forkant av
kriminaliteten, er det viktig at dere melder fra til
oss. Meld gjerne til oss om dere har mistanke om
dere blir/har blitt utsatt for "ny type" kriminalitet
som kan knyttes opp mot Covid-19 pandemien.
Ordinære anmeldelser blir inngitt på vanlig måte.
Husk at kriminelle nettverk ser etter våre
sårbarheter i disse dager. Gi oss gjerne et vink ved
å benytte tipsmottak på www.politiet.no eller ta
kontakt med vår nettpatrulje. Ønsker du å rådføre
deg med en lokal politikontakt? Ta gjerne kontakt.
Se vedlegg over hvem som er politikontakten i din
kommune.
HJEMMEKONTOR? HVORDAN TRYGGE DEN
DIGITALE ARBEIDSHVERDAGEN.
I samarbeid med Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)
lanserte NorSIS i forrige uke en nettside med gode
råd og tips for en trygg digital arbeidshverdag.
Målet er at dette skal hjelpe de mange hundre
tusener av nordmenn som nå sitter på
hjemmekontor til å bevare en trygg digital hverdag.

Koronaviruset har skapt en helt ekstraordinær
situasjon hvor svært mange jobber hjemmefra for
første gang. Det gir et enormt behov for kunnskap
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om digital trygghet. Den utstrakte bruken av
hjemmekontor øker risikoen for cyberangrep mot
norske virksomheter. Den håper vi nå å redusere
ved å gi faglige, uavhengige og forståelige råd og
tips, sier prosjektleder og cybersikkerhetsekspert i
NorSIS, Ivar Kjærem. Se utfyllende artikkel her:
https://www.nsr-org.no/aktuelle-saker/norsis-og-nsr-lanserernettside-for-tryggere-hjemmekontor-article1429-110.html.
https://www.nsm.stat.no/aktuelt/mer-hjemmekontor--storemuligheter-men-ogsa-risikoer/

Link til siden for råd og veiledning:
https://nettvett.no/korona/

REDNINGSAKSJON PÅ EIDSKYRKJA
7.mars i år ble det gjennomført en redningsaksjon
på fjellet Eidskyrkja, Volda kommune. Et turfølge
på tre måtte grave seg ned og finne ly for uværet.
Helikopteret kunne ikke ta seg frem, så Røde Kors
ble satt inn for å berge turfølget. Vi ønsker å
omtale denne saken her for å hylle frivilligheten og
den profesjonelle jobben hjelpekorpsene gjør for
redningsarbeidet i vår region. Redningstjenesten i
Norge er bygd opp rundt flere prinsipp. Det ene er
samvirkeprinsippet; et samvirke mellom offentlige
organ, frivillige organisasjoner og private
virksomheter.

POLITIET I MØRE OG ROMSDAL MED
EGEN NETTPATRULJE
Mandag 17. februar åpnet politidistriktet
Nettpatrulje Møre og Romsdal, som skal jobbe
forebyggende på internett og i ulike sosiale
medier. Vi skal ha en åpen uniformert
tilstedeværelse med et forebyggende formål.
Politiet skal være der innbyggerne er.

Skjermbilde: Møre-Nytt

Hva er en nettpatrulje?
- Nettpatruljen opererer som en politipost hvor de
sender ut informasjon i form av innlegg, og mottar
melding fra innbyggere via Facebook Messenger.
Nettpatruljen er enkelt forklart en annen måte å
kontakte politiet på enn å ringe, og å få svar, sier
innføringsansvarlig ved stab for kommunikasjon Eli
Anne Tvergrov.
Nettpatruljen skal være et kontaktpunkt mellom
vårt publikum på internett og politidistriktet. Den
vil også kunne utføre undersøkelser på internett
basert på tips som kommer inn fra publikum. Enkel
sporsikring av digitale spor, som for eksempel
skjermbilder og skjermopptak, sikring av nettsider,
motta filer med saksrelevant informasjon o.l.
Følg oss gjerne. Vi har pr i dag 79370 følgere
fordelt på Facebook, Twitter og Instagram.

Fagansvarlig og innsatsleder ved vakt og
beredskapsseksjon ved Søre-Sunnmøre
lensmannsdistrikt, Stian Fagervoll Meek sier
følgende om hjelpekorpset.
-Røde Kors i Volda og Ørsta bidrar sterkt til at
samvirket mellom aktørene i redningstjenesten
fungerer. Røde Kors hjelpekorps i Volda og Ørsta er
en frivillig organisasjon som alltid stiller opp. De
innehar stor kompetanse innen flere områder.
- De er godt kjent i fjella i Volda og Ørsta, noe som
gir god kvalitet på søk og øker sikkerheten under
søk sier Meek. I tillegg opplever vi korpset som
nytenkende og integrerer nytt utstyr for bruk i søk
og redning, td elektroniske hjelpemiddel og driver
stor dugnad for å skaffe midler til moderne og godt
utstyr
En stor hyllest til frivilligheten og alle som i disse
dager bidrar i den "nasjonale dugnaden" Ikke ta
unødvendig risiko i disse dager. Våre frivillige
hjelpere og helsevesenet trenger all den støtte og
hjelp de kan få.
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