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Høsttilbud på Opel

Insignia Sports Tourer

www.opel.no

Opel Insignia gir deg tysk kvalitet og teknologi som fungerer, og ble premiert med Årets bil i 

Europa 2009. Opel Insignia Sports Tourer (stv.) gir deg mye plass og den sterke turbodieselmotoren 

bidrar til god biløkonomi med lavt forbruk.

CO2 utslipp 133–136 g/km, 5,0–5,1 l/100 km gjelder drivstofforbruk blandet kjøring. Euro 5. Frakt Oslo og lev.omkost. på 7 500,- tilkommer. Avbildet bil har ekstrautstyr. Importør General Motors Norge AS.

Kampanjepris:

299 900,-
Insignia stasjonsvogn

110 hk diesel Family Edition

Nå får du Agentpakke Pluss til kampanjepris,

kun 14 900,- (Veil. pris på utstyret er 35 000,-).

• El. betjent
parkeringsbrems

• Tåkelys foran

• Adaptive frontlys (AFL)
• Bi-xenon med Smart Beam
•  Radio DVD 800 og navigasjon

• Mobiltelefonportal 
med Bluetooth samt 
grafisk infodisplay.
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HERADSBYGD - EIET TOMT PÅ 1000m2

Sentralt beliggende 7km fra Elverum sentrum.
Finnkode: 17350608. 

HANSTAD - 500–800m2

Beliggende i et attraktivt boligområde med gangavstand til sentrum og skoler.
Finnkode: 17350608

ElverumLEDIGE TOMTER I

Vi har mange flotte ledige tomter i Elverum. Bestill vår prisbelønte 
huskatalo g på www.boligpartner.no,  eller ta kontakt for en hyggelig husprat.

AUSTERGAARD

KONGSHEIM

RAUMARHEIM

BoligPartner Elverum
Telefon 478 19 700  •  Storgata 24, 2406 Elverum

E-post: elverum@boligpartner.no

– husene folk snakker om www.boligpartner.no



Norges Offisersforbunds 41. ordinære Landsmøte er avsluttet. Mange viktige organi-
satoriske og forsvarspolitiske saker ble behandlet og vedtatt. Viktigst var naturligvis 
handlingsprogrammet. Det er hovedstyringsdokumentet for det nye styret og alle våre 
tillitsvalgte. Programmet legger an en svært høy ambisjon på mange sentrale områder 
både for Offisersforbundet og for utviklingen av Forsvaret. 

Vi skal være et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus på kvalitet og rettferdig-
het til beste for våre medlemmer og Forsvaret. Landsmøtet har bestemt at Norges Offi-
sersforbund skal videreutvikle og profilere forbundet som en viktig premissleverandør 
i forsvars- og sikkerhetspolitiske saker. Jeg vil legge vekt på dette gjennom påvirkning, 
organisasjonsfaglig innflytelse og samarbeid med andre. Fellesskapet med BFO vil få 
en sentral oppmerksomhet. Det er også min ambisjon å videreutvikle den sterke støtten 
LO gir til Forsvaret og forsvars- og sikkerhetspolitikken.

Landsmøtet ga det nye styret et sterkt mandat om å ha stor fokus på vårt personell i 
internasjonale operasjoner. Befalsyrket er i en særstilling ved at den enkelte må påregne 
å utsette seg for langvarig press, belastning og høy risiko. Derfor vil ivaretakelse av 
personellet ha høyeste prioritet.

Et av de mest sentrale satsningsområdene i begynnelsen av denne fireårs perioden, vil 
være å få vedtatt en ny befalsordning. Vi vil erstatte avdelingsbefalssystemet med en 
helhetlig befalsordning bygget på enhetsbefal med økt forutsigbarhet, mulighet for 
livslang militær yrkeskarriere og videreutdanning etter GBU.

Lokalavdelingene utgjør livsnerven i Norges Offisersforbund. Landsmøtet har påpekt 
viktigheten av at lokalavdelingene i større grad trekkes med i de sentrale utredningene. 
Det vil jeg legge vekt på.

I dag er Norges Offisersforbund blitt det største forbundet blant ansatte i Forsvaret. Sivile 
som militære. Det er et fantastisk utgangspunkt for det nye styret og handlingsprogram-
met er vår rettesnor. Vi skal vinne terreng også i den kommende landsmøteperioden.  
Vi tar fatt på oppgavene med utålmodighet, styrke og ydmykhet.
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Norges offisersforbuNd
Møllergata 10, 0179 Oslo
Tlf.: 982 83 310 • Faks: 23 06 15 77 • Militær linje: 510-5300
Internett: www.nof.no • E-post: post@nof.no

 Forbundsleder:
 Egil André Aas
 Priv. tlf.: 63 97 00 82. 
 Mobil: 928 40 455
 E-post: eaa@nof.no
 MIL: 510-5301

 Nestleder:
 Torbjørn Bongo
 Priv. tlf.: 63 97 00 82. 
 Mobil: 928 40 451
 E-post: tb@nof.no
 MIL: 510-5302

 Forbundssekretær:
 David Robert Coyle
 Mobil: 928 40 454
 E-post: drc@nof.no
 MIL: 510-5310
 
 Forbundssekretær:

 Kennet Bergland
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 Forbundssekretær:
 Odd-Einar Eilertsen
 Mobil: 982 11 713
 E-post: oee@nof.no
 MIL: 510-5307

 Markeds- og kommunikasjonssjef:
 Chris Lindseth
 Mobil: 982 11 714
 E-post: cl@nof.no  
 MIL. 510-5311

 Forhandlingssjef:
 Eigil Jespersen
 Mobil: 928 40 452
 E-post: ej@nof.no
 MIL: 510-5306

 Kontorsekretær/sentralbord:
 Elisabeth Lange
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 E-post: el@nof.no

 informasjonsmedarbeider:
 Margrethe Bratt
 Mobil: 934 64 953
 E-post: mb@nof.no

Områdetillitsvalgte

Forbundskontoret

 Troms og Finnmark i
 Pål B. Nygaard
 General Fleischers vei 6, 

9325 BARDUFOSS
 Kontortlf.: Mil.: 580 5075

Siviltelefon: 77 89 50 75
Telefaks: 77 89 60 76

 Mobil: 909 70 250
 E-post: pbn@nof.no

 Troms og Finnmark ii
 Jan Helge Andersen
 Mobil: 928 40 461
 E-post: jha@nof.no

 Nordland
 Bjørn Tore Woll
 Mobil: 928 40 462
 E-post: btw@nof.no

 Vestlandet
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 Mobil: 928 40 460
 E-post: tm@nof.no

MIL: 510-5303
 
 

Østlandet i
 Torbjørn Liestøl, 
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Kontortlf.: Mil.: 0510 9338
Siviltelefon: 23 09 93 38
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 omstillingstillitsvalgt
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Norges offisersforbunds  
elevorganisasjon (NeoN)

 Sharon H. Røe, leder
FTBS, Sessvollmoen

Norges offisersforbunds  
Kedettutvalg (NoFKA)

 Carl W. Wilhelmsen, leder
LKSK, Trondheim

iNNhoLd
Leder 3

Landsmøte 2010 6

Villmarksskolen 12

Krigskorset 13

Vil ha bedre krigsforberedelser 16

Verdens raskeste marinefartøy 17

Flyøvelse i Finnmark  24

Veteransenteret  25

Statsbudsjettet   29

Nordisk samarbeid  32

NEON/NOFKA: SNU 09  34

Tid til overs   37

Pensjonistspalta 38

Litt av hvert 39

utgiver: Norges Offisersforbund
post@nof.no

Ansvarlig redaktør: Egil André Aas

redaktør: Christian Ingebrigtsen

redaksjonskomité:
Kennet Bergland. Margrethe Bratt. 

redaksjonen:
Redaksjonen avsluttet 21. oktober 2010.

Annonsehenvendelser:
Norsk Militærteknisk Forlag
Fred. Olsens gate 1, 0152 Oslo.
Tlf 22 41 60 41, fax 22 41 60 11.
E-post: knut.berg@mil-tek.no

redaksjonell og teknisk produksjon: 
Stiftelsen LO Media, 
Møllergt. 10, 0179 Oslo.
post@lomedia.no
Morten Hansen - redaksjonell
Sheila Hegge Olsen - grafisk
Trykk: BK Grafiske, Sandefjord. 

befalsbladet er trykket i  
et svane-merket trykkeri. 

ISSN 0332-9097

Meninger og opplysninger i signerte artik ler står  
for  forfatterens egen regning og uttrykker ikke   
nødvendigvis redaksjonens syn.

Forsiden: NOFs nye leder,  
Egil André Aas. 
Foto: Mats Johannesen, 
LO Media

Nr. 4 oKTober 2010

1
Landsmøtet 2010
side 6–11

Forsvarets veteransenteret
side 25–27

Krigskorset 
side 13–15

Klar for sjefsstolen         

side 6–7

Etter 20 år med  
Peter André Moe  
som NOF-leder tar  
Egil André Aas over.

TidssKriFT For Norges oFFisersForbuNd Nr. 4  oKTober 2010

Utvalg



SOM AVTALT

I Forsvarsbygg er vi opptatt av dialog med leietakere og 
brukere av våre eiendommer. Vi har fokus på tiltak som bidrar til  
redusert energiforbruk. Nå ønsker vi å snakke med deg om dette.  
La oss gjøre en avtale.

E-post: servicesenter@forsvarsbygg.no

www.forsvarsbygg.no

Tlf: 815 70 445
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Å ta over etter Moe er som å 

hoppe etter Wirkola. Egil André 

Aas, NOFs nyvalgte leder, gleder 

seg til å lede Forsvarets største 

arbeidstakerorganisasjon.

NiNA hANsseN (tekst)  

MorTeN hANseN (tekst og foto)

– Jeg er veldig klar til å overta. Vel-
dig, understreker Aas, like etter at 
han ble klappet inn under valget på 
landsmøtet på Hamar. 

Det er ingen fersking som over-
tar ledertrøya etter den markante 
Peter A. Moe – som har sittet som 
leder av forbundet i 20 år.

Prioriteringer. Egil André Aas har 
lang fartstid fra forbundet han nå 
skal lede. Siden 1993 har han vært 
i sekretariatet som både sekretari-
atsleder og forbundssekretær. Siden 
2006 har han vært nestleder. 

– Jeg kjenner jo forbundet rela-
tivt godt, og vi står foran en ny tid 
med ny organisering. Første priori-
tering nå er å få til et godt samar-
beid internt mellom Hær, Luft og 
Sjø, sier han. 

Og kursen for å få det til ble lagt 
under landsmøtet utenfor Hamar.

– Vi har en grunnmur som er 
bunnsolid. Kursen videre er staket ut 
gjennom føringer og prioriteringer av 
Landsmøtet. Det er nå jobben starter 
med å effektuere det som er bestemt. 
Et stykke arbeid som innebærer god 
styring og harde prioriteringer, samt 
ydmykhet, fastslår Aas.

ingen Peter-kopi. Han er ydmyk over 
den nye utfordringen, men innrøm-
mer at det ikke var en spontan 
beslutning å stille som leder. 

– Jeg har tenkt lenge på dette med 
å fylle Peter A. Moes sko. Det er jo 
vanvittig svære sko, men jeg tenker 
at jeg ikke skal prøve å kopiere Peter, 

men være meg selv, sier han. 
Han tror de er ganske like men-

nesketyper og har til felles at de er 
opptatt av mennesker. Men Aas tror 
forbundet vil merke en forskjell. 

– Jeg er sosial og ønsker ikke å 
være brautende, men en lyttende 
leder. Men man vil vel også merke 
at jeg har et nordlandsk tempera-
ment. Hvis jeg blir sint, sier folk at 
de ser det sorte i øynene mine, smi-
ler han. 

Lobbyvirksomhet. Han ser fram til å 
ta av seg ryggsekken han har båret 
på som nestleder, og gleder seg til 
selv å få plass i LOs sekretariat og i 
LO Stats AU-møter. 

– Jeg har sittet mye på gangen, 
og nå gleder jeg meg til å delta i alle 

disse foraene i bevegelsen vår, sier 
han. I tillegg gleder han seg til å 
drive lobby-virksomhet mot politi-
kerne om saker som forbundet er 
opptatt av. Han er stolt over det nye 
offensive handlingsprogrammet 
som ble vedtatt på landsmøtet. 

– Det er et knallgodt program og 
et godt arbeidsverktøy for oss som 
skal lede forbundet. Jeg synes også 
det var flott at det var så mange 
aktive og engasjerte unge delegater 
som tok ordet på landsmøtet. Det 
tyder på at vi har mange flinke til-
litsvalgte, sier han. 

Familiemann. For Aas var det vik-
tigst at kona og barna støttet ham i 
dette valget. 

– Familien min er viktigst for 
meg, uansett. 

For å finne motivasjonen, til-
bringer han gjerne tid for seg selv 
på fjellet med fiskestanga eller rifla 
– uten mobil. 

– Jeg er glad i naturen og tror det 
er viktig med påfyll innimellom når 
man er så aktiv. Jeg er jo nordlen-
ding og lengter av og til både etter 
havet og fjellet, smiler han. 

bongo som høyre hånd. Den nye for-
bundslederen er også glad for å ha fått 

Varsler taktskifte i NOF

Egil André Aas
Født i Myre i Vesterålen i 1966. 
Er gift og bor på Jessheim i Akershus. 
Han har fire barn. 
Utdannet ved Befalsskolen for Lett 
Luftvern artilleri Fredrikstad/Bardufoss. 
Krigsskolen Gimlemoen i 1988–90 og 
Yrkesbefal i Hæren 1990–92 i Østfold.

NYVALgT: Egil André Aas (t.h.) tar overledervervet i Norges Offisersforbund – etter Peter A. Moe som har 
sittet som forbundsleder de siste 20 årene.
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inn Torbjørn Bongo som nestleder. 
– Jeg har kjent ham i mange år. 

Han var leder av kadettutvalget 
da jeg drev med rekruttering, og 
han har sittet i landstyret. Jeg ser 
fram til samarbeidet med Bongo, 
sier han. 

slagkraftig. – Et godt valg, sier LO 
Stats leder Tone Rønoldtangen, 
om valget av Egil André Aas som 
ny forbundsleder i NOF. 

– Vi har jobbet mye sammen 
tidligere mens jeg var leder i 
NTLs landsforening i Forsvaret, 
så jeg kjenner ham rimelig godt. 
Han er en rolig, sindig, men 
bestemt mann. Jeg mener han har 
mulighet til å få stor gjennom-
slagskraft, sier hun. 

Rønoldtangen tror Aas nå får 
en mulighet til å vise flere av sine 
egenskaper som leder. 

– Når man er nestleder i et for-
bund som har hatt en så markant 
forbundsleder, kommer man litt i 
skyggen. Nå får Aas mulighet til 
å komme mer fram i lyset. Jeg 
tror han vil videreføre det arbei-
det som er lagt ned de siste årene, 
men et nytt lederskap betyr alltid 
endringer. Jeg tror ikke det vil 
skje en revolusjon, smiler hun.

Følgende ble valgt inn i sentrale 

verv i den kommende lands-

møteperioden 2010–2014:

Landsstyret: Hær-gruppen: Egil 
André Aas, Trond Viggo 
Opdal, Pål B Nygaard, Eivind 
Sunde og Tonje A. Haugen. Vara 
(i kronologisk rekkefølge): Janette 
Håvimb, Joakim Ekseth, Tor 
Magne Howlid, Snorre Moen 
og Geir H. Width. Sjø-gruppen: 
Torbjørn Bongo, Arne Stalheim, 
Henning Opskar, Vegard Oksnes 
og Johan Bergh. Vara (i kronolo-
gisk rekkefølge);:Hans Petter 
Waage, Jan Vidar Balto, Thoralf 
Juva, Kurt Låbakk og Kåre Vad-
heim. Luft-gruppen: Jan Bend-
heim, Hilde Nystad, Tore Grund-

strøm, Espen Finne og Terje 
Sæterøy. Vara (i kronologisk rek-
kefølge): Laila L. Bråten, Trond 
Heimdal, Ole Fr. Hyllmark, Eirik 
Stenberg og Jens P B Holm. 

Forbundsstyret: Egil André Aas, 
Trond Viggo Opdal, Torbjørn 
Bongo, Arne Stalheim, Jan Bend-
heim og Hilde Nystad.

sekretariatet: Markeds- og kom-
munikasjonsavdelingen: Christer 
Lindseth (leder), Truls Paulsen 
(kompetanse), Dennis Oxaas 
(rekruttering) og Margrethe 
Meyer Bratt (informasjon). For-
handlingsavdelingen: Eigil Jesper-
sen (leder), David R. Coyle, Odd-
Einar Eilertsen og Raymond Han-
sen. 

deT NYe LANdssTYreT: Henning Opskar (f.v.), Espen Finne, Hilde Nystad, Eivind Sunde, Trond 
Viggo Opdal, Pål B. Nygaard, Egil André Aas, Johan Bergh, Torbjørn Bongo, Terje Sæterøy, Arne Stal-
heim, Tore Grundstrøm, Tonje Haugen og Vegard Oksnes.

Sentralt tillitsvalgte
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Forsvarssjef Harald Sunde 

mener dagens avdelingsbefals-

ordning ikke holder mål.
MorTeN hANseN (tekst og foto)

– Avdelingsbefalsordningen er ikke 
godt nok for meg.

Dette sier forsvarssjef Harald 
Sunde. Med det er han langt på vei 
enig med Norges Offisersforbund 
(NOF), som ønsker en betydelig 
endring av ordningen.

 Han mener stor utskiftning av 
avdelingsbefalskorpset er et tydelig 
tegn på at ordningen ikke fungerer 
godt nok. Sunde vil at flere skal stå 
lenger.

– Lakmustesten er hvor mange 
som blir værende. Vi ser at flere og 
flere søker kortidsengasjement. 

Det er et faktum at de som søker 
dagens ordning vegrer seg både for 
å søke og for å bli.

store hull. Sunde konstaterer at han, 
og Forsvaret, trenger disse ledernes 
kompetanse for å bygge en solid 
organisasjon.

– Et innsatsforsvar som skal ha 

en gjennomgående kommandolinje, 
fra topp til bunn, må ha en fortettet 
kommandokjede. Jeg vil ha flere 
befal som ser soldatene i øynene 
hver dag. Når befalet forsvinner, 
betyr det at kompetansen blir frag-
mentert og får store hull. Slik kan 
vi ikke ha det, sier Sunde.

dialog. Han ønsker nå at befalsorga-
nisasjonene er med på å evaluere og 
endre ordningen.

– Nå har befalet følt dette på 
kroppen. De har hatt løpende leder-
skap og fått et inntrykk av hvordan 
ordningen fungerer. Da sier jeg: Nå 
vil jeg gå i lyttermodus. Det er den 
beste løsningen. En endring, eller 
en eventuell ny ordning, må formes 
ut fra de erfaringene vi har høstet, 
sier Sunde. 

Forsvarssjefen er åpen for alle 
innspill som kan forbedre avde-
lingsbefalsordningen. Selv om han 
har gjort seg sine egne tanker, vil 
han ikke være forutinntatt.

– Jeg vil ha solide tilbakemeldin-
ger – en konstruktiv dialog neden-
fra og opp. Så skal vi lage en befals-
ordning som går hånd i hanske med 
yrkesbefalsordningen. For nå har vi 
ikke råd til å feile, fastslår Sunde.

– Ikke godt nok 

Alliert med de ansatte
Forsvarsminister Grete Faremo 
mener omstillingene i Forsvaret ikke 
hadde vært mulig uten de ansattes 
deltakelse. Nå tar hun til orde for 
mer dialog.
MorTeN hANseN

Forsvaret har de siste ti årene vært 
gjennom en stor omstillingspro-
sess. Forsvarsminister Grete Fare-
mo trekker fram innsatsen til de 
sentrale arbeidstakerorganisasjo-
ner i omstillingen av Forsvaret. 

– Her er NOF helt sentrale. Vi 
trenger organisasjoner med dyp 
innsikt i virksomheten og evne 
og vilje til å se helheten. Det har 
dere gjort. Og dere har utvist 
mot. For omstillinger krever mot. 
Dere kan ofte komme under 
krysspress i slike prosesser. Per-
sonellet skal ivaretas, samtidig 
som man – av hensynet til helhe-
ten – velger løsninger for framti-
da som enkelte vil være sterkt 
uenige i der og da, sier Faremo.

Endringene i Forsvaret har 
skapt slitasje på personellet. 
Omstillinger hjemme, og delta-
gelse ute, har krevd stor innsats 
ikke bare av den enkelte ansatte, 
men også i stor grad fra familien. 

– Vi har erfart at personellet 
må skjermes både mellom omstil-
lingsrunder og mellom utenlands-
oppdrag. Kontinuerlig trykk på 
leveranser ute og hjemme, samti-
dig med store omveltninger for 
personellet, har vært og er fort-
satt en stor utfordring – spesielt 
for Hæren. Dette er jeg er svært 
bevisst på.

Da statsbudsjettet ble lagt fram 
var det kritiske røster som fryktet 
at Regjeringen ikke ville klare å 
oppfylle langtidsplanen for For-
svaret. Faremo slår fast overfor 
NOFs landsmøte at det fortsatt er 
en del utfordringer å løse. 

– Jeg tror vi skal klare det, 
fordi så langt har både Forsvaret 
og politikerne i hovedsak levert 
sin del av den pakten jeg anser 
Langtidsplanen for å være, sier 
Faremo. 
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Peter A. Moe, avgått NOF-

leder, vil at forbundet skal 

være med på å modernisere 

Forsvaret. 

MorTeN hANseN (tekst og foto)

– Historien vår er viktig for å kjen-
ne til de lange linjene i utviklingen 
av Forsvaret. Norges Offisersfor-
bund må likevel være opptatt av 
moderne og framtidsrettede løs-
ninger for å framstå som et attrak-
tivt fagforbund, sier Moe.

Han påpeker at det er løsninger 
på de utfordringer Forsvaret i dag 
står overfor som landsmøtet må 
finne. 

– Vi må bygge på vår historie 
samtidig som vi må forkaste gårs-
dagens løsninger som ikke i til-
strekkelig grad møter morgenda-
gens behov. Rettferdige løsninger. 

befalsordning. I 2004 ble befals-
ordningen i Forsvaret endret på 
mange punkter. Å få reversert noe 
av dette er et viktig arbeidsområde 
for NOF.

– Jeg tror ikke en eneste end-
ring var til det bedre. Vi fikk en 
svekket utdanningsordning. Ret-
ten til fast tilsetting etter krigs-
skole ble fjernet. Avansementssys-
temet ble avviklet og systemet 
med den systematiske kvalifise-
rende tjenesten opphørte. Avde-
lingsbefalsordningen ble innført. 
På toppen av det hele fjernet Stor-
tinget befalets oppsigelsesvern. En 
god del av disse feilgrepene er i 
ferd med å rettes opp, men noe 
gjenstår, sier Moe, som oppfor-

drer til en dugnad for å få de siste 
reverseringene på plass.

Avdelingsbefal. En av ordningene 
Norges offisersforbund ønsker å få 
endret, er avdelingsbefalsordnin-
gen. Moe karakteriserer ordningen 
som noe av det mest usosiale per-
sonellsystem som er oppfunnet. 

– Avdelingsbefalet skal ha mini-
mum utdanning, tjenestegjøre i 15 
år for så å få sparken med en etter-
lønn på to årslønner. 

Moe mener ordningen enten må 
avløses av noe som gir personellet 
forutsigbarhet og trygghet, eller så 
må ordningen gis verdighet.

– I så fall må et stort antall avde-
lingsbefal yrkestilsettes relativt tidlig 
i tjenestetiden. Vi må lage utdan-
ningsløp i løpet av tjenestetiden, og 
det må slås fast en gang for alle at det 
skal være realkompetansen som skal 
være grunnlaget for yrkestilsetting. 

underoffiserskorps. Moe brukte 
også sin åpningstale til å gi general-
inspektøren for Hæren et spark. 

– Han springer rundt og argu-
menterer for å gjeninnføre et under-
offiserskorps. Noen tror tydeligvis 
at i dag skal vi løse Forsvarets 
framtidige utfordringer på perso-
nellområdet med etterkrigstidens 
lagdelte personelløsninger, sier 
Moe. 

Han poengterer at en ordning 
som var svaret da Norge var fattig, 
ikke fungerer i dag.

– Går det ikke an å få tilrette-
vist den mannen? Det han foreslår, 
er ikke noe annet enn gårsdagen 
forlatte løsninger på gårsdagens 
utfordringer. Vi må finne løsnin-
ger på de utfordringer Forsvaret i 
dag står overfor. 

Forsvaret spiller en betydelig rolle 
– ikke bare i Norge, men også for 
Landsorganisasjonen i Norge.

MorTeN hANseN (tekst)

Tor-Arne Solbakken, nestleder i 
LO, konstaterer at Forsvaret spiller 
en betydelig rolle for mange andre 
yrkesgrupper som er med i LO. 

– Mange jobber i forsvarsindus-
trien. Andre bor og arbeider på 
steder som knapt hadde vært befol-
ket uten Forsvarets tilstedeværelse. 
Men mest av alt er Forsvaret og de 
som jobber der viktige for alle – på 
grunn av den avgjørende rollen 
dere spiller i å verne det norske 
demokratiet og vår nasjonale selv-
stendighet. Jeg tar med det, både 
fordi det er lett å glemme – særlig 
i en situasjon uten noen klart defi-
nert fiende – men også fordi det er 
avgjørende å huske på i alle priori-
terings- og lokaliseringsdebatter, 
sier Solbakken. 

LO-nestlederen understreker at 
Langtidsplanen for Forsvaret er 
ikke bare en viktig pakt mellom 
Forsvaret og politikerne, men også 
et skjørt kompromiss. 

– Omstilling smerter selvfølge-
lig for organisasjonen. Det er der-
for mer enn legitimt å forvente at 
politikerne leverer sin del av avta-
len, fastslår Solbakken. 

Han konstaterer at det gjenstår 
å realisere en økning av bevilgnin-
gen til Forsvaret med omlag 275 
millioner. 

– Høyere driftsbudsjett enn 
opprinnelig planlagt har gitt et 
lavere investeringsnivå og moder-
niseringstakt enn Langtidsplanen 
la opp til. LO er skeptisk til at det 
i neste års budsjett legges opp til 
effektiviseringer internt i Forsva-
ret for om lag 230 millioner kro-
ner. Vi har ikke noe imot effekti-
visering, men vi ser at det gir tøy-
sete, ja, rent ut groteske utslag når 
alt dreier seg om årsverksstyring. 
Dette må faktisk statsråden sette 
en stopper for. 

Viktig for Norge og LO
Forkast 
gårsdagens 
løsninger
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Hovedtillitsvalgt i Forsvars-

staben, Leif E. Dahl fra NOF 

Oslo, håpet i dag å få lands-

møtets støtte til å gjøre  

vaksinering frivillig. 

NiNA hANsseN (tekst og foto)

– Helsemyndighetene har gjennom 
smittevernloven bestemt at vaksine-
ring skal være frivillig, men til tross 
for dette har Forsvarsdepartementet 
(FD) gjennom forskrift bestemt at 
personellet plikter å la seg vaksi-
nere. NOF bør jobbe for å frivillig-
gjøre dette, sa han fra talerstolen på 
landsmøtet på Hamar. 

helseplager. Dahl har gjennom NOF 
Oslo i lang tid jobbet for at vaksi-
nering skal være frivillig for mili-
tære. Selv om landsstyret har avvist 
dette forslaget, håper Dahl at lands-
møtet skulle støtte forslaget i dag. 

– Jeg håper NOF kan jobbe for 
at vaksinering frivilliggjøres for å 
sikre overholdelse av helsemyndig-
hetenes lovverk samt arbeidsmiljø-
loven, sa han. Dahl er bekymret for 
at FD har bestemt at personell plik-
ter å vaksinere seg. 

– Det ser ut til at noen mener at 
vaksiner er bra for å forebygge 
helse. Men hvordan er det så med 
helsen til dem som får mest vaksi-
ner blant oss, de som er i internasjo-
nale operasjoner? Mange veteraner 
fra Golf-krigen opplyser om helse-
plager. I USA har kompensasjons-
programmet for vaksineskader 
utbetalt over 10 milliarder kroner i 
erstatning siden 1988, minner han 
om. 

Dahl mener forsvarsansatte har 
en lovfestet rett til å bli informert 
om ulempene ved vaksinering. 

– Dette ser ikke ut til å ha blitt 
ivaretatt. Dette kan føre til at per-
sonell ikke mistenker sammenheng 

mellom helseplager og vaksinering, 
sa han. Dahl mener at personell i 
dag vegrer seg for å ta opp helsepla-
ger etter vaksinering med FSAN, i 
frykt for karrieremessige konse-
kvenser.

– Jeg mener det da er stor risiko 
for at vaksinemyndighetene ikke 
blir kjent med eventuelt skadeom-
fang av sin egen praksis. 

Vedtok å følge loven. Under behand-
lingen av handlingsprogrammet ble 
det ingen diskusjon rundt vaksine-

ringen, men Leif E.Dahl er fornøyd 
med ordlyden under kapitlet om 
helse, miljø og sikkerhet. 

Landsmøtet vedtok blant annet 
at NOF skal arbeide for at arbeids-
miljøet kartlegges jevnlig og at 
regler følges. 

– Dette gir oss en hjemmel for å 
fortsette kampen for å gjøre vaksi-
nering frivillig. Jeg er ganske godt 
fornøyd med handlingsprogram-
met, sier Dahl.

FriViLLigheT: Leif E Dahl fra NOF Oslo brenner for at vaksinering skal bli frivillig, også for folk i Forsvaret.

Vil ha frivillig vaksinering
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Vil ha like vilkår
Ved enkelte befalsskoler går elever 
både to og tre år som befalselever 
på vernepliktige vilkår. Det mener 
NOFs elevorganisasjon (NEON) er 
uholdbart.

MorTeN hANseN (tekst og foto)

I langtidsplanen til Forsvaret 
2009–2012 står følgende: «Til-
strebe en utjevning av nåværen-
de forskjeller rundt forsvarsgre-
nenes praksis av flerårige grunn-
leggende befalsutdanning (GBU) 
angående lønnsmessige, alders-
messige og statusmessige betin-
gelser.»

Ved enkelte befalsskoler, som 
Forsvarets tekniske befalskole 
(FTBS), Forsvarets Ingeniørhøy-
skole (FIH) og Befalskolen for 
etterretning og språk (BSES), 
går elever både to og tre år som 
befalselever på vernepliktige vil-
kår. 

– Vi ønsker at elever ved alle 
befalsskoler i Norge, etter ett år 
på befalsskole, skal ha sersjants 
eller kvartermesters vilkår. 
Ingen skal gå på vernepliktiges 
vilkår mer enn ett år som befal-
selev, sier Sharon Røe, leder i 
NEON.

Hun mener det er uaksepta-
belt at det i dag er forskjellig 
praksis.

– Det er dette vi vil avskaffe. 
Denne praksisen bryter også med 
Langtidsplanen, fastslår Røe.

Sharon Røe, leder i NEON.

8. realkompetanse
Realkompetanse skapes av formell 
utdanning, tjenesteerfaring og 
annen kortvarig opplæring. NOF 
vil jobbe for at realkompetansen er 
hovedfaktoren ift stillingskrav og 
tilsettinger.

Norges Offisersforbund skal:
•   arbeide for at «må ha-kravene» i 

stillingsbeskrivelsene ikke settes 
høyere enn at realkompetansebe-
grepet får anvendelse fullt ut etter 
sin hensikt.

•   arbeide for at Forsvaret har enhet-
lig personellforvaltning og like-
verdige karrieremuligheter, og at 
H/S/L-stillinger skal tilstrebes

•   arbeide for alt befal sikres faglig 
bibehold/kompetanseheving gjen-
nom studieuker som kommer 
avdelingen til gode, uten at dette 
medfører lønnsmessig tap for den 
enkelte arbeidstager.

•   at realkompetanse og horisontal-
karriere gir uttelling ved lønns-
fastsettelse

10. befalsordningen
Norges Offisersforbund skal arbei-
de for å etablere en ny befalsord-
ning basert på et enhetsbefal-
skorps.

Norges Offisersforbund skal arbei-
de for:
•   at  Forsvarets  hovedbemanning 

baseres på yrkesbefal, og andelen 
økes fra dagens måltall.

•   at  realkompetanse  legges  til 
grunn for yrkestilsetting.

•   at personell med aldersuavhengig 
kompetanse yrkestilsettes tidlig i 
karrieren

•   en  bedring  av  avansementsord-
ningen. 

•   innføring  av  oppsigelsesvernet 
også for befal yrkestilsatt etter 1. 
januar 2005.

•   at avdelingsbefalsordningen erstat-
tes med en modell som baseres på 
økt forutsigbarhet, mulighet for 
livslang militær yrkeskarriere og 
videreutdanning etter GBU. 

•   at Forsvaret innfører utdannings-
tilbud tilsvarende 120 studiepo-

eng for avdelingsbefal i tjeneste-
perioden, for å kvalifisere til 
yrkestilsetting

•   kompetanse og karriereplaner må 
gi mulighet for horisontal karri-
ere, for å beholde befal på lavere 
nivå i Forsvaret. 

•   at alt avdelingsbefal skal kunne 
yrkestilsettes tre år etter beskik-
kelse som befal.

15. Mangfold og likeverd
Norges Offisersforbund mener at 
likeverd og mangfold vil være en 
styrke både for vår yrkesgruppe og 
fremtidig rekruttering.

Norges Offisersforbund skal arbei-
de for: 
•   likeverdig behandling av perso-

nell uavhengig av bakgrunn, 
kjønn, seksuell legning, livssyn, 
etnisk eller kulturell tilhørighet.

•   å nå målsetningen om økt kvin-
neandel i Forsvaret.

•   reell likestilling for alt personell i 
Forsvaret.

18. rekruttering og ivaretakelse
NOF skal arbeide for å befeste sin 
posisjon som den største befalsor-
ganisasjon og det naturlige første-
valg. Medlemmer skal oppleve at de 
blir hørt, og ivaretatt. Selv med en 
stor medlemsmasse skal NOF prio-
ritere å ivareta medlemmene som 
enkeltpersoner.

Norges Offisersforbund skal:
•   satse kraftfullt på rekruttering og 

ivaretakelse av medlemmer og til-
litsvalgte.

•   arbeide aktivt  for å  synliggjøre 
den ressurs som tillitsvalgte på 
alle nivåer representerer.

•   fortsatt ha kompetanseheving av 
medlemmer og tillitsvalgte som 
et hovedsatsingsområde.

•   øke kvinneandelen i tillitsverv og 
søke at begge er representert i alle 
NOFs styrer og utvalg.

Utdrag fra handlingsprogrammet
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g Er du mest opptatt av en sen-

trumsnær skolehverdag – i et 

klima uten behov for isskrape 

og varmt skotøy – bør du ikke 

starte ved Heimevernets 

Befalsskole (HVBS).

ChrisTiAN iNgebrigTseN (tekst)

Et godt stykke nord for Sinsen-
krysset, omgitt av ørret, rype og 
Norges største skytefelt, ligger 
HVBS. Skolen som har opplevd en 
haug med omstillinger i sitt korte 
liv, har samtidig lyktes meget godt i 
sitt primæroppdrag: Å utdanne 
befal til Heimevernet og Forsvaret 
for øvrig.

Skolen er plassert i Garnisonen i 
Porsanger, ved Lakselv i Finnmark. 
Krevende tjeneste, lange og kalde 
dager, mange feltdøgn og langt 
borte fra familien; hvordan kan 
man bli en av Forsvarets mest popu-
lære befalsskoler med slike vilkår? 

– Bevisste og motiverte søkere 
som tiltrekkes av villmark og utfor-
drende tjeneste, mener sjefen, major 
Rino Kristoffersen.

Jakt, fiske og friluft. Han konstaterer 
at det er tre til fire ganger flere 
søkere enn det finnes plasser. Kris-
toffersen er godt fornøyd med at 
skolen viser seg som en attraktiv 
utdanningsinstitusjon. 

– Jeg tror noe av årsaken er på 
grunn av plasseringen vår, ikke til 
tross for, sier han, og sikter til vel-
ferdstilbudet som både elever og 
befal har tilgang til. 

Rekrutteringsoffiser, løytnant 
René Normann Skistad, sier seg 
enig. 

– Vi kan tilby en utdanning som 
er fokusert på enkeltmannsferdig-
heter og det å beherske å leve ute i 
naturen. Det betyr at vi appellerer 
til ungdom som er interessert i jakt, 

fiske og friluft. Søkerne våre er 
bevisste på valget de har tatt og er 
forberedte på hva som venter dem, 
sier Skistad.

Leverer til hele Forsvaret. Kompetan-
sen elevene tilegner seg under 
befals- eller UB-utdanningen blir 
verdsatt i Forsvaret. HVBS har 
levert befal til krigsskolene, Afgha-
nistan og alle grenene. 

– Dette er et kvalitetstegn, sier 
Kristoffersen, som tok over som sjef 
for skolen i sommer. HVBS leverer 
i dag befal til fire Luftvinger, HV-
distrikter og Hæren. Fra nyttår av 
vil skolen også utdanne til HVs Inn-
satsstyrker.

På ski til Lakselv. HVBS lå tidligere 
på Værnes utenfor Trondheim. Da 
Heimevernets utdanningssenter på 
Værnes ble nedlagt, måtte skolen 
flytte på seg. De gikk like godt på 
ski. Kullet og instruktører spente 
på seg skiene og la i vei de 150 mile-
ne som måtte tilbakelegges for å 
oppnå målet. Det tok nesten tre 

måneder og de fikk hjelp av både 
helikopter og kystvakt på veien. 
Fremtidige elever håper mest sann-
synlig at skolen nå skal holde seg i 
ro en stund.

godt miljø. Med tilgang til hagle, fis-
kestang, kino, svømmebasseng og 
«Disco-ruten» er alt lagt til rette for 
aktivisering av mannskap og befal 
på fritiden. 

– Vi er blitt en sammensveiset 
gjeng her oppe, sier Ole Tengesdal. 

Han kom fra Jørstadmoen og 
har tatt fatt på sitt andre år ved 
HVBS. 

– I tillegg til fotball, fiske og 
film, reiser vi mye til Tromsø, Alta 
og Finland, sier han. Torbjørn 
Reitan er i likhet med Tengesdal 
instruktør og sier seg enig i hans 
beskrivelse. 

– Det er sosialt, utfordrende og 
varierende. Dessuten stikker ikke 
alle hvert til sitt etter jobb og i hel-
gene, det styrker samholdet på en 
helt spesiell måte, sier Reitan.

HVBS - Villmarksskolen

iKKe urbANT: Rino Kristoffersen og René Normann Skistad mener plassering er en av grunnene til at Hei-
mevernets Befalsskole er blitt en populær utdanning.



En anerkjennelse for alle:

KrigsKOrsEtKrigsKOrsEt
I 2007 innstilte tidligere forsvarssjef  

Sverre Diesen nå avdøde Trond André Bolle  

til Krigskorset for sin innsats i Afghanistan 

i 2005. Dette var den første innstillingen for 

heltemodig innsats i militære operasjoner 

etter 2. verdenskrig. 

Sommeren 2009 besluttet Kongen i statsråd  

å gjeninnføre tildelingen av Krigskorset. 

Ingen har enda blitt tildelt medaljen for sin  

innsats etter 1945.
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MorTeN hANseN (tekst)

 
– Ved å dele ut Krigskorset til de få 
som utmerker seg utover pliktens 
krav under operasjoner utenlands, 
viser Norge også at de anerkjenner 
det oppdraget alle soldatene deltar 
i. Det gir deltakelsen, i for eksempel 
Afghanistan, større legitimitet, sier 
Sverre Diesen. 

Den tidligere forsvarssjefen er nå 
daglig leder av Senter for strategiske 
studier. Han har siden 2005 vært en 
pådriver for at Krigskorset skal bli 
gjeninnført. 

 
gjeninnført. Høsten 2007 sendte 
Diesen Forsvarsdepartementet en 
innstilling om tildeling til Trond 
André Bolle, på bakgrunn av hen-
delser i 2005. Krigsdekorasjonsrå-
det behandlet denne innstillingen i 
januar 2008. Krigsdekorasjonsrå-
dets formelle svar var at det ikke 
hadde adgang til å tildele Krigskor-
set i henholdt til gjeldende statutter. 
Men rådet mente at andre veteraner 
også burde kunne motta fortjent 
utmerkelse som gjenspeiler at inn-
satsen er ekstraordinær. Sommeren 

2009 endret Regjeringen statuttene, 
og åpnet for tildeling til dem med 
erfaring fra vår tids operasjoner.

 
Fortjent. Fortsatt har ikke Bolle, 
som ble drept i Afghanistan i som-
mer, blitt tildelt Krigskorset. Heller 
ingen andre fra operasjoner etter 2. 
verdenskrig er tildelt utmerkelsen. 
Det mener Diesen er uklokt.

– Nå som det prinsipielle er 
avklart, burde det også være poli-
tisk mulig. Det ville vært en fornuf-
tig handling av flere grunner, mener 
Diesen.

Han mener det ville gi alle solda-
tene i Afghanistan større legitimitet 
og anerkjennelse.

– Det er ingen tvil om at den per-
sonlige innsatsen Bolle gjorde under 
en operasjon i Afghanistan i 2005 
kvalifiserer til Krigskorset, sam-
menlignet med hva andre fikk det 
for under 2. verdenskrig. Men en 
slik tildeling vil også bety mye for 
de andre soldatene. En utmerkelse 
til den ene, er en anerkjennelse til 
alle, sier Diesen.

 Han mener også en tildeling vil løse 
en politisk knipe for Regjeringen. 

– Krigen i Afghanistan er kontro-
versiell innad i Regjeringen. Det har 
vært sådd tvil om politikerne fak-
tisk står bak soldatene, blant annet 
fordi de har fastholdt at Norge ikke 
formelt er i krig. Ved å tildele Krigs-
korset kan man fjerne den tvilen. 
Også SV bør kunne være med på at 
man må skille mellom anerkjen-
nelse av soldatenes innsats og de 
politiske vurderinger av krigen, sier 
Diesen.

Han understreker at daværende 
forsvarsminister, Anne-Grete Strøm-
Erichsen, var positiv til en gjeninn-
føring av Krigskorset. 

 
ingen motsetning.  I 2007 ble Mili-
tærkorset innstiftet. To år senere 
kom Militærkorset med sverd. Disse 
utmerkelsene tildeles også for mot 
og tapperhet i direkte stridskontakt 
med fienden. Flere har hevdet at ved 
gjeninnføringen av Krigskorset vil 
denne utmerkelsen devalueres. Det 
er Diesen, som innstiftet medaljen, 
uenig i.

– Disse utmerkelsene kan ikke 
rangeres mot hverandre, men utfyl-
ler hverandre. Militærkorset tildeles 

Tidligere forsvarssjef, Sverre 

Diesen, fikk Regjeringen 

med på å gjenoppta bruken 

av Krigskorset. Han mener 

utmerkelsen ikke bare er en 

anerkjennelse til dem som får 

den – men også en forsikring til 

alle som deltar i internasjonale 

operasjoner om legitimiteten i 

det de gjør.
ANNerKJeNNeLse: Sverre Diesen mener en gjeninnføring av Krigskorset vil fungere som en anerkjennelse for alle        som deltar i krigshandlinger.
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av Forsvarssjefen, Krigskorset av 
Kongen i statsråd. Begge tildeles for 
mot og selvoppofrelse utover plik-
tens krav, «in the face of the 
enemy». Men jeg har alltid ment at 
vi må ha et dekorasjonsregime som 
andre land. I den sammenheng 
mente, og mener, jeg at vi må ha et 
system som viser flere nivåer. Mili-
tærkorset gis til dem som har 
utmerket seg i en grad utover det 
man kan forlange. Krigskorset til 
dem som har utmerket seg eksepsjo-
nelt, sier Diesen.

Han mener det i tillegg er et 
annet viktig moment: Tradisjon.

– Mens Militærkorset er en ny 
dekorasjon, innstiftet for å dekke et 
behov og fylle et tomrom, er Krigs-
korset en medalje med tradisjoner. 
Hvis dette praktiseres fornuftig, 
kan man bruke Krigskorset til å 
trekke en linje fra 2. verdenskrig til 
i dag. Alle landene vi samarbeider 
med har en slik dekorasjonstradi-
sjon. Det er det en grunn til. Jeg 
mener vi har god grunn til å gjøre 
det samme, sier Diesen.

Krigskorset med sverd
Krigskorset med sverd er den høyest rangerte orden som kan tildeles for heltemodig innsats 
i militære operasjoner. Ordenen tildeles av Kongen i statsråd. Krigskorset ble innstiftet ved 
kongelig resolusjon av London-regjeringen 23. mai 1941. Krigskorset er så langt tildelt 273 
norske og utenlandske personer, alle for å ha utvist fremragende innsats under 2. verdens-
krig. Gunnar Sønsteby er den eneste innehaver av Krigskorset med tre sverd.

Kongen i statsråd besluttet i 2009 å gjeninnføre tildelingen av Krigskorset for heltemodig 
innsats. Nå skal det kunne tildeles både for innsats i ekstreme situasjoner under 2.verdenskrig, 
og for innsats under utenlandsoperasjoner i hele etterkrigsperioden og frem til i dag.

Forsvarssjefens dekorasjonsråd (FDR)
Dette er en videreføring av Forsvarssjefens medaljeråd og er et rådgivende organ for 
Forsvarssjefen i spørsmål vedrørende dekorasjoner/fortjenstordener. Rådet består av en 
representant fra hver forsvarsgren og HV samt leder og sekretær.

Forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd (FSDR)
FSDR er rådgivende organ for Forsvarssjefen vedrørende innstillinger til stridsdekorasjoner 
og saker/søknader/forslag som det ikke oppnås enighet om i FDR. Det er utarbeidet egen 
medaljematrise og retningslinjer for valg av utmerkelse til de som deltar i direkte eller indi-
rekte kamphandlinger.

MorTeN hANseN

I pressemeldingen skriver For-
svarsdepartementet: Dekorasjo-
ner og medaljer er en viktig del 
av anerkjennelsen for fremra-
gende innsats i krevende opera-
sjoner på vegne av Norge. Sam-
tidig understreker slike utmer-
kelser oppdragets legitimitet, 
noe som har betydning for alle 

som deltar i utførelsen. Regje-
ringen jobber nå med å få på 
plass gode rutiner for at soldater 
som gjør en enestående innsats 
skal få sine dekorasjoner på en 
verdig måte. Man tar sikte på å 
ha dette på plass i løpet av kort 
tid. Konkrete utmerkelser vil 
først bli vurdert når disse ruti-
nene er på plass.

Jobber for gode rutiner

ANNerKJeNNeLse: Sverre Diesen mener en gjeninnføring av Krigskorset vil fungere som en anerkjennelse for alle        som deltar i krigshandlinger.

Befalsbladet har spurt Forsvarsdepartementet hvorfor det har tatt så lang tid å 
få en avklaring på Trond André Bolles innstilling til Krigskorset. Departementet 
viser til en pressemelding fra 2. juli i år, hvor det skrives: Man tar sikte på å ha 
dette på plass i løpet av kort tid.
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Norges Offisersforbund 

(NOF) mener soldatene som 

reiser til Afghanistan må  

få en enda bedre grunn-
utdanning.
 
MorTeN hANseN (tekst)

– Vi har stor respekt for at sol-
datrollen i dagens krigsscenari-
oer er noe av det mest krevende 
vi kan utsette vårt personell for, 
sier Egil André Aas, leder i 
NOF.

Han har full tillit til at ledel-
sen i Hæren og i Telemark 
Bataljon utviser godt lederskap 
og iverksetter nødvendige tiltak 

rundt påstandene om ukultur 
blant soldater og befal i Afgha-
nistan. Selv om Aas mener opp-
treningsperioden og utdannin-
gen i forkant av utreise til Afg-
hanistan er god, etterlyser han 
likevel en styrket og mer robust 
grunnutdanning. I NOF arbei-
des det for å innføre et forplik-
tende utdanningsløp for solda-
ter og befal gjennom hele kar-
rieren. 

– Samtidig må vi få på plass 
forutsigbare arbeidsforhold for 
operativt personell, slik at ver-
difull kompetanse blir tatt vare 
på og ikke forsvinner ut av For-
svaret. Et godt kunnskaps- og 
erfaringsnivå er en nødvendig-
het i dagens stridsmiljø, sier 
Aas. 

Vil ha bedre krigsforberedelser
Foto:Torbjørn Kjosvold/Forsvarets m

ediesenter.

FERDIG UTSTYRT  
VOLVO V70 D3 MOMENTUM 

Fra kr 449 900,–*

Automat tillegg: Kr. 23 000,-

VOLVO V70 MOMENTUM D3, 2.0L 163 HK, 400 NM, 5 SYLINDRE
* VEIL PRIS INKL. FRAKT-, LEVERINGS- OG ADM. KOSTNADER LEVERT OSLO. GJ.SN. FORBRUK 5.5 L/100 KM. CO2-UTSLIPP 144 G/KM. ALLE VOLVOS 
DIESELMODELLER HAR PARTIKKELFILTER SOM STANDARD. FORBEHOLD OM TRYKKFEIL. AVBILDET BIL KAN HA EKSTRAUTSTYR. TILBUDET GJELDER UT 
AUGUST 2010 VED NYBILKJØP HOS AUT. FORHANDLER. TREFF VOLVO PÅ FACEBOOK.COM/VOLVOCARSNO OG WWW.VOLVOCARS.NO 

Volvo. for life

LIVET ER MER ENN BILER. DET ER Å FYLLE OPP BILEN OG DRA PÅ 
BESØK TIL FAMILIE OG VENNER. OG DET ER Å VITE AT VOLVOS NYE 
HØYEFFEKTIVE MOTOR GIR DEG MASSE KRAFT OG BEGRENSET 
CO2-UTSLIPP. DERFOR LANSERER VOLVO NÅ MOTOREN D3 – EN NY  
5 SYLINDRET MOTOR MED 163 HK OG HELE 400 NM. VOLVO V70 MOMENTUM 

INNEHOLDER BL. A.

Skinn/tekstil interiør•	
Cruise Control•	
Elektronisk Aircondition•	
CZIP/IAQS ren-luft  •	
pakker*
Stereobetjening på rattet•	
Oppvarmet baksete•	
Regn- og ryggesensorer•	
Vannavst. sideruter foran•	
Dual Xenon hovedlys•	
Volvo alarm•	

Aluminiums felger•	
 

KAMpANjEVERDI 

KR  15 000,-
* Anbef. av det Svenske Astma- og  
Alllergiforbundet

HUSK AT DU SOM NOF-MEDLEM FÅR 
YTTERLIGERE MEDLEMSRABATT



Verdens raskeste
marinefartøy
9. september ble KNM storm, det første fartøyet i skjold-klassen, døpt.   

gudmor var ine Marie eriksen søreide, leder av stortingets utenriks- og  

forsvarskomité. samtidig innebærer dåpen av KNM storm formelt ble overtatt 

av Marinen, og med det har Norge fått verdens hurtigste krigsskip.

Foto: Magne Åhjem/Sjøforsvaret
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MiLiTærTeKNiKK (tekst)

Til stede under dåpen var også 
statssekretær Roger Ingebrigtsen 
fra Forsvarsdepartementet, og i sin 
tale understreket Ingebrigtsen 
betydningen av Skjold-klassen.

– Norge har store havområder å 
forsvare, og med Skjold-klassen står 
vi bedre rustet enn noen gang, sa 
statssekretæren innledningsvis, og 
understreket at Storm- og Skjold-
klassen vil kunne få bidra til å løse 
en rekke oppgaver langs kysten.

 Statssekretær Ingebrigtsen kom 
også med en håndsrekning til skips-
verftet Umoe Mandal.

–Vi er kjent med at Umoe Man-
dal har redusert virksomheten som 
følge av at MTB-ene snart er fer-
dige. I forbindelse med Regjerin-
gens tiltakspakke for verftsindus-
trien ble det lansert flere tiltak for 
å støtte opp om videre drift ved 
Umoe Mandal. Det er i Forsvarets 
interesse å få flere land som bru-
kere av Skjold-klassen, og vi vil 
derfor prioritere bruk av markeds-
støtteressurser til Umoe Mandal. 
Videre er det besluttet at vedlike-
hold av Skjold-klassen, ut over det 
Forsvaret selv utfører, skal forbe-
holdes norsk industri, understreket 
statssekretær Ingebrigtsen avslut-
ningsvis.

Videre leveranser. KNM Storm ble 
overtatt av Marinen som det første 
av i alt seks fartøyer i Skjold-klas-
sen. De to neste (Skudd og Steil) vil 
bli overtatt i løpet av høsten, og 
overtagelsen av de resterende tre bli 
spredt utover neste år. Det siste far-
tøyet som overtas er KNM Skjold, 
det opprinnelige forseriefartøyet 
som har gjennomgått betydelige 
tester og utprøving. De øvrige far-
tøyene er bygget noe annerledes enn 
Skjold, basert på erfaringene med 
forseriefartøyet. Nå vil også Skjold 
bli bygget om, basert på de samme 
erfaringene, slik at alle fartøyene i 
serien blir helt identiske.

Videre framover er planen at 
Skjold-klassen skal få NSM, Nytt 
Norsk Sjømålsmissil (Naval Strike 
Missile) om bord i løpet av 2011, og 

at missilet vil være integrert og ope-
rativt fra 2012. Og Marinen har 
«holdt av» noen utrangerte fartøy-
er, som er planlagt brukt som mål 
når NSM skal prøveskytes fra en av 
de nye kystkorvettene.

Forsinkelse. Overleveringen av 
KNM Storm skjer nesten to og et 
halvt år senere enn opprinnelig 
planlagt. Forsinkelsen skyldes i all 
hovedsak problemer med fram-
driftslinjen, dvs. motor, gir, aks-
ling og vannjet, og da særlig gass-
turbinene om bord. Skjoldklassen 
er utstyrt med fire gassturbiner, to 
store på 4000 kW hver og to min-
dre på 2000 kW hver. Opprinnelig 
ble forseriefartøyet utrustet med 
gassturbiner fra Rolls Royce, og 
testene med disse turbinene forløp 
meget bra. Men i perioden 2000–
2002 ble det klart at Rolls Royce-
konsernet ikke kom til å opprett-
holde produksjonen av den typen 
gassturbiner som var om bord på 
Skjold. Dermed måtte prosjektle-
delsen finne alternative turbiner til 
de øvrige fartøyene, og gassturbi-
ner fra flymotorprodusenten Pratt 
& Whitney ble valgt. Da disse ble 
montert i fartøyene, viste det seg at 

for de store gassturbinene oppstod 
det ørsmå vibrasjoner. Vibrasjo-
nene gav ikke skade på fartøys-
strukturen eller var merkbart for 
mannskapet om bord, til det var de 
altfor små. Men vibrasjonene var 
sterke nok til å kunne medføre 
tretthestsbrudd i motoren.  Årsa-
ken til vibrasjonene er nå funnet 
og forholdene er utbedret, men 
dette har vært et tidkrevende 
arbeid, og er hovedårsaken til at 
fartøyene er blitt så vidt mye for-
sinket.

Fra MTb til kystkorvett. Skjold-klas-
sen har gått fra å være klassifisert 
som MTB til å bli klassifisert som 
kystkorvetter. Selv om Skjoldklas-
sen med sine 47,5 meter lengde er 
vesentlig større enn tidligere MTB-
klasser i det norske sjøforsvaret, 
(Hauk og Stormklassen ca. 36,5 
meter lengde, Tjeldklassen ca. 24,5 
meter) er Skjold-klassen svært liten 
blant verdens korvetter. Til sam-
menligning er de svenske korvettene 
av Visby-klassen 72,7 meter, og de 
danske korvettene av Niels Juel-
klassen (tatt ut av tjeneste i 2009) 
har en lengde på 84 meter. 

Imidlertid baserer ikke NATOs 

KNM sTorM: Skjold-klassen er trolig de raskeste marinefartøyene som verden noen gang har sett. Foto: FMS
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klassifisering av marinefartøyer 
seg på størrelsen, men etter antall 
fullverdige kapasiteter. Med kapa-
siteter menes eksempelvis overfla-
tekrigsføring, undervannskrigsfø-
ring eller luftkrigsføring. For at et 
skip skal kunne klassifiseres som 
en korvett i NATO-sammenheng, 
kreves det én fullverdig kapasitet. 
Når Skjold-klassen får NSM, det 
nye norske sjømålsmissilet om 

bord, vil Skjold-klassen har både 
våpen og sensorer som tilsvarer en 
fullverdig overflatekrigskapasitet. 
Dermed vil Skjold-klassen regnes 
som en korvett.

 Videre vil et fartøy med to full-
verdige kapasiteter regnes som en 
fregatt, og tre kapasiteter tilsvarer 
en destroyer.

For de norske Fridtjof Nansen-
klassefregattene, har disse to kapa-
siteter, overflatekrigsføring og 
undervannskrigsføring. Selv om 
fartøyet også har en betydelig kapa-
sitet når det gjelder luftkrigsføring, 
regnes denne ikke som fullverdig i 
NATO-sammenheng. Nansen-klas-
sen har en luftkapasitet hovedsake-
lig for selvforsvar, mens en fullver-
dig luftkapasitet innebærer bl.a. å 
kunne forsvare også andre fartøyer 
i en flåtestyrke.

Verdens raskeste marinefartøy. Når 
Storm nå er overtatt, har den norske 
marinen fått verdens hurtigste krigs-
skip noen sinne. Fullt utrustet med 
våpen, sensorer og mannskap, kan 
fartøyet nå en toppfart på 60 knop 
(ca 110 km/t) når sjøen er stille.

Men selv om toppfarten til 
Skjold-klassen selvsagt får mye opp-

merksomhet, er det også grunn til å 
merke seg andre egenskaper ved 
fartøyet. Ikke minst at Skjold-klas-
sen kan holde 45 knop (over 80 
km/t) i sjø stadium 3, dvs. tre meter 
høye bølger. Og i den hastigheten er 
det mulig for mannskapet å operere 
systemene om bord. SES-konseptet 
gir et fartøy med støtdempere, sam-
menlignet med et vanlig skrog 
(monohull) fartøy der stor hastighet 
i grov sjø gir stadige slag og kast i 
fartøyet.

Militært sett er det også verd å 
merke seg den tette integrasjonen 
av systemene om bord. Skjold klas-
sen har fem multifunksjonskonsol-
ler for å operere systemene om 
bord, men teoretisk kan alle funk-
sjonene overføres til én konsoll, og 
alle systemene operere av én per-
son. Imidlertid vil trolig arbeidsbe-
lastningen for én person bli svært 
stor, men det viser integrasjonsni-
vået i fartøyene. Og nettopp den 
tette integrasjonen gir en betydelig 
økonomisk besparelse når det gjel-
der driftkostnadene. Det er ikke 
mange, om noen, korvetter i ver-
den i dag som krever et mannskap 
på bare 18 personer.

Nye norske kystkorvetter av Skjold-klassen

Skjold-klassen er konstruert som en slags hybrid mellom luftputebåt og katamaran, kalt Surface 
Effect Ship. Skroget er formet som et katamaranskrog, men mellom skrogene er der montert 
fleksible skjørt. Mellom skjørtene blir det pumpet inn luft, som sørger for overtrykk, slik at 
skipene vil heve seg over sjøen mer enn oppdriften skulle tilsi. Dette fører til lav motstand fra 
sjøen, og dermed høyere hastighet. For å oppnå en så lav vekt som mulig, er skipene konstruert 
i fiberforsterket plast. 

Verft: Umoe Mandal 
skip planlagt: 6 
deplasement: 273 tonn 
Lengde: 47,5 m 
bredde: 13,5 m 
dypgang: 2,5 m (uten løftevifter)
0,8 m (med løftevifter) 
Framdrift: 2 × 2000 kW P&W gassturbin 
og 2 × 4000 kW P&W gassturbin som driver 
to vannjeter.
Løfteviftemaskineri: 2 × 735 kW MTU
hjelpemaskineri: 2 × 275 kW MTU diesel 

for elektronikk/hydraulikk 
hastighet: 60+ knop 
rekkevidde: 800 nm ved 42 knop 
bestykning: 8 × NSM
1 × OTO Melara 76mm Super Rapid kanon
Mistral luftvern missiler
12,7mm mitraljøser 
Sensorer Thales MRR-3D NG (luft/overflate) 
Kommandokontroll: Link 11 og Link 16 
Mottiltak Decoy launcher 
Mannskap: 18

Verdens raskeste 

Enkelte vil påstå at det canadiske HMCS 
«Bras d'Or» (FHE 400), en 50 meter 
lang hydrofoil opprinnelig planlagt til 
anti-ubåt krigføring, var verdens ras-
keste krigsskip. Bras d´Or ble bygget i 
1968, og under utprøving kom 240 tonn 
tunge Bras d´Or opp i en hastighet på 
63 knop. Men fartøyet ble aldri utrustet 
med våpensystemer og sensorer, og kan 
vel av den grunn ikke kalles et krigs-
skip da det oppnådde topphastigheten. 
Fartøyet kom heller aldri lenger enn til 
utprøvingsstadiet. Prosjektet ble ter-
minert og formelt skrinlagt i 1971. Bras 
d´Or står i dag på museum.
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Ingen danske  
F-16 til Afghanistan
Den danske regjeringen har avslått NATOs 
forespørsel om deployering av danske F-16 
fly I Afghanistan. Begrunnelsen er stramme 
forsvarsbudsjetter. 

Danmark er et av de landene som har 
bidratt mest i Afghanistan, og i per i dag 
ønsker Danmark å redusere sitt militære 
engasjement i Afghanistan, understreket 
utenriksminister Lene Espersen, og la til at 
Danmark har ingen forpliktelser til å øke sitt 
Afghanistan engasjement.

Tidligere har Statsminister Lars Løkke 
Rasmussen uttalt at Danmark vil trekke alle 
sine kampstyrker ut av Afghanistan før utgan-
gen av 2015.

Utsetter kjøp av jagerfly
Den sveitiske regjeringen har bestemt å 
utsette anskaffelsen av nye jagerfly fram til 
2015. Begrunnelsen er stramme forsvars-
budsjetter.

Sveits hadde planer om å kjøpe 33 nye 
jagerfly. De nye flyene skulle erstatte dagens 
jagerflyflåte bestående av 54 stk Northrop 
F-5E/F tiger jagere, anskaffet i perioden 
1976 og i 1981. Forventet kontraktsramme 
for de nye flyene var ca 4.85 milliarder USD. 
Felleseuropeiske Eurofighter, franske Rafale 
og svenske Gripen er de tre konkurrentene 
til kontrakten.

Jagerflykontrakt innen et år
I juli i år annonserte det indiske luftforsva-
ret at innen ett år vil Luftforsvaret inngå 
kontrakt om kjøp av 126 medium mulitirolle 
jagerfly. (MMRCA =Medium Multirole com-
bat aircraft). Kontrakten har en antatt verdi 
på 11 milliarder USD, og blir blant flyprodu-
senter spøkefullt omtalt som «alle jagerfly-
kontrakters mor». Konkurrenter til kontrak-
ten er F/A-18 Super Hornet, F-16 Falcon, 
Gripen, Rafale, MiG-35 og Eurofighter

Tester ut motor til F-35
General Electric Rolls-Royce jagerflymotor 
team vil i løpet av året starte testingen av 
sin femte motor utviklet for F-35.

General Electric sammen med Rolls Royce 
er alternativ motorleverandør til F-35 (JSF) 
flyene, i tillegg til Pratt & Whitney. I følge det 
planlagte testprogrammet vil GE/Rolls Royce 
starte utprøving av en av sine motorer i et 
F-35 fly i løpet av 2011.

Det svenske forsvaret vil gjerne kjøpe Patria AMV 8x8. Men det har vist seg å være ikke bare enkelt.  
Foto: Patria

Etter en internasjonal konkurranse 
besluttet  Försvarets Materiellverk 
(FMV) å tildele kontrakten på kjøp  
av 113 hjulgående stridskjøretøy til  
finske Patria. 

MiLiTær TeKNiKK (tekst)

Loven om offentlige innkjøp i Sve-
rige gir tilbyderne ti dager til å over-
klage vedtaket dersom de anser at 
forhold ved beslutningsprosessen 
ikke er korrekt.

Nå har en av tilbyderne, Sveit-
siske Mowag innlevert en klage, og 
Förvaltningsretten har fattet et 
midlertidig vedtak som gjør at 
anskaffelsesprosessen stilles i bero 
inntil det er tatt stilling til klagen.

Bakgrunn
På slutten av 1990-tallet startet 

det svenske forsvaret, britiskeide 
BAE Systems Hägglunds i 
Örnsköldsvik og det britiske forsva-
ret et samarbeid om utvikling av et 
splintbeskyttet enhetskjøretøy, det 
såkalte SEP.

Planen var at man skulle bruke 
denne enhetsplattformen både til å 
bygge hjulgående og beltegående 
kjøretøy for ulike formål. 

I 2007 besluttet imidlertid det 
britiske forsvaret å trekke seg ut av 
samarbeidet, og som følge av dette 
bestemte også det svenske forsvaret 
seg for å trekke seg ut, da det nå 
ikke fantes noen å dele utviklings-
kostnadene med.

Det svenske forsvaret behøvde 
imidlertid kjøretøy, og i 2008 annon-
serte FMV en internasjonal tilbuds-
konkurranse. Denne ble vunnet av 
Patria med sin AMV 8x8.   Imidler-
tid ble vedtaket klaget inn for Läns-
rätten av en av tilbyderne, BAE Sys-
tems Hägglunds AB. Den 29.oktober 
i fjor kom dommen i fra Länsrätten, 
der retten fant at visse delmomenter 
i anskaffelsesprosessen var gjennom-
ført i strid med lovgivningen. Som et 
resultat måtte FMV annonsere en 
helt ny tilbudskonkurranse, og det er 
altså resultatet av denne som nå er 
påklaget igjen, men i denne gangen 
altså av Mowag som har brakt ved-
taket inn for Förvaltningsretten.

Svensk kjøretøysbeslutning 
overklaget, igjen
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Tar opp konkurransen
Selv om Sikorsky nylig satte 
fartsrekord for helikoptre med 
sitt X2 teknologidemonstrator, 
har også det europeiske helikop-
terkonsernet, Eurocopter meldt 
seg på i konkurransen.

Eurocopter har begynt test-
flyginger med sin X³ demon-
strator for utviklingen av 
hybrid helikopterkonsept med 
høy hastighet og lang rekke-
vidde. Målet er å kombinere 
helikopterets manøvrerbarhet i luf-
ten samt fordeler når det gjelder 

Setter fartsrekord
Helikopterprodusenten Sikorsky 
har med sin X2 teknologide-
monstrator passert miliepæls-
grensen på 250 knop (460km/t) 
for helikoptre. Hastigheten ble 
oppnådd under en testtur, og er 
ny uoffisiel fartsrekort for heli-
koptre. Under den samme test-
turen oppnådde X2 også en 
toppfart på 260 knop, men da 
under svak nedadgående flyging. 
Til sammenligning oppgis NH 
90 helikopteret å ha en makshastighet 
på om lag 160 knop (ca 300 km/t) 

Israel kjøper F-35
Israels forsvarsminister Ehud Barak har 
godkjent kjøp av F-35 (JSF) til landets 
flyvåpen. 

Første bestillingen vil omfatte 20 F-35 
fly til en antatt kostnad på ca 2.75 milliarder 
USD. Disse flyene ha en konfigurasjon tilsva-
rende den som vil bli brukt av det amerikan-
ske luftforsvaret. Bestilling nummer 2 vil ven-
telig bli levert etter 2015. Disse flyene vil ha 
spesialdesignede Israelske spesifikasjoner.

Vurderer oppgradering  
av Hornet

Det finske luftforsvaret ønsker å investere 
ca 1 milliard Euro for å oppgradere sine 
F-18 Hornet jagerfly.

Ved å oppgradere flyene vil levetiden 
forlenges, og det finske luftforsvaret vil ikke 
trenge nye jagerfly før etter 2025.

Finland gjennomfører også studier av 
F-35 som en mulighet for modernisering av 
flyvåpenet.

Russland kjøper  
israelske UAVer
Som en del av et militært samarbeidspro-
gram anskaffer Russland UAVer (Unman-
ned Aerial Vehicles) fra Israel.  Israel har 
levert to Bird Eye 400 systemer (verdi USD 
4millioner), åtte I View mk 150 taktiske 
UAVer (37 milloner USD), ot to Searcher 
Mk II mulitmission UAVer (12 millioner 
USD). I tillegg vil Israel levere ytterligere 
36 UAVer til ca 100millioner USD innen 
utgangen av året. I alt trenger Russland 
opp mot 100 UAV systemer for å kunne 
sikre en effektiv overvåking av stridsom-
råder

I september i år signerte den rus-
siske og den israelske forsvarsminis-
ter en avtale om økt militært sam-
arbeid mellom de to landene. 

«Vi har signert en langtids avta-
le vedrørende militært samarbeid, 
sa den russiske forsvarsministeren 
Anatoly Serdyukov etter møtet med 
sin Israelske kollega Ehud Barak. 
Videre kunne Serdyukov fortelle at 
de to forsvarsministrende hadde 
diskutert temaer omkring både 
militærteknologisk samarbeid og 
militært samarbeid generelt.

Vi vil fortsette å dele våre erfa-
ringer med russiske militære vedrø-
rende bekjempelse av terrorisme og 
økt sikkerhet, inkludert bruk av 
UAVer, sa Ehud Barak.

Russland har allerede over len-
gre tid studert det israelske forsvar-
tes erfaringer og praksis, samtidig 
som vi moderniserer vårt eget for-

svar, sa Serdyukov videre.
Avtalen om militært samarbeid 

ble undertegnet etter at forholdet 
mellom Israel og Russland lenge har 
vært anstrengt. Dette skyldes særlig 
Russisk våpensalg til Israels hoved-
fiender i regionen, Syria og Iran.

Tidligere i år ble det rapportert 
at Russland ville selge MiG 29 
jagerfly, Pantsir kortholds luftfor-
svarssystemer og pansrede kjøretøy 
til Syria. Det rapporteres videre at  
noe av bakgrunnen for Baraks 
besøk i Russland er å forhindre at 
Syria får kjøpe  P-800 Yakhont 
kryssermissiler fra russerne.

 Israel frykter at disse missilene kan 
bli videreført til den militante gruppen 
Hezbolla i Libanon. De er også bekym-
ret på grunn av Russlands avtale om å 
forsyne Iran med S-300 bakke til luft 
forsvarssystem, en kontrakt som ble 
signert for flere år siden

Russland øker militært samarbeid med Israel

Eurocopters x³. Foto: Eurocopter

Sikorskys X2. Foto: Sikorsky

Finland vurdere å oppgradere sine F-18 jager-
fly. Foto: Finlands Luftforsvar

mens Bell 412 helikoptrene har en 
topphastighet på 140 knop.

landing og take-off med en marsj-
hastighet på 220 knop.
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Inspektørene kommer
Fiskerinspektørene i Kystvakten har en viktig oppgave med å kontrollere at bruk og fiske er etter  

forskriftene som Fiskeridirektoratet har satt som standard. 

beATe heide

– Fiskerne er ærlige folk som jobber 
under marginale forhold for å drive 
næring. Det står all respekt av det 
arbeidet de utfører på havet, sier 
fartøysjef Roar Lund om bord på 
KV «Andenes».

Lund, som har vært i Kystvakta 
siden 1982, mener det er en felles 
interesse i å bevare fiskestammene i 
havet. 

Prosedyre. – En inspeksjon begyn-
ner med at vi kaller opp på radio og 
ber om å få lov til å komme om 
bord. Vi avtaler å komme om bord 
når båten akkurat har kastet opp, 
slik at vi får sett et hal, forteller fis-
kerioffiser 1 om bord på KV «Ande-
nes», Tor-Ivan Larsen fra Tromsø. 

Med seg på denne inspeksjonen 
har han Lars Johansen fra Fredrik-
stad. De sjekker fangstdagboka opp 
mot det som finnes frosset i rommet 
på båten. 

– I tillegg kontrollerer vi lan-
dingssedlene for levert fangst, for-
teller Larsen.

 Han har jobbet for Kystvakta 
siden 2003. Her arbeider han som 
fiskerioffiser 1 på ytre kystvakt.

– Når vi har avtalt med fiskebåten, 
setter en «Sjøbjørn» (lettbåt med 
vannjetmotor, red. anm.) oss over. 
Da er alle om bord informert om at 
vi kommer, og de er forberedt på 
inspeksjon. De nødvendige papirer 
er funnet frem. Det vi også ser etter, 
er siste inspeksjonsrapport fra Kyst-
vakta. Fiskebåtene får alltid en kopi 
når vi har inspisert fangst og bruk, 
sier Larsen.

redskap. Døra i siden på hekktråle-
ren er åpnet. Losleideren hengt ut. 
En mann står i døra og er klar til å 
lempe utstyr om bord, og til å ta 
imot inspektørene. Langt ute på 
havet, i norsk økonomisk sone, blir 
det aldri rolig sjø. Dønningene slår, 
og inspektørene entrer seg lettbente 
opp leideren. 

– Vi har en liste vi skal gjennom, 
og vi ser hva vi inspiserer først og 
sist alt etter hva som faller seg 
naturlig på akkurat den båten vi 
kommer om bord i. Her har vi sett 
på festene på trålposen, og vi har 
kontrollert maskevidden i posen. 

Skipperen om bord er ansvarlig for 
at bruket er etter forskriftene og at 
fiskeriene foregår etter de regulerin-
ger Fiskeridirektoratet har satt for 
minstemål, sier Lars Johansen, som 
jobber som Fiskerioffiser 2.

Om det er mer enn 15 prosent 
iblanding av fisk under minstemå-
let, er det over de tall som myndig-
hetene setter. 

– Jeg har vært med på om lag 
250 inspeksjoner i sør, og det er lite 
overtredelser av bestemmelser, for-
teller Johansen.

Papirarbeid. – Mens vi er om bord, 
skal vi skrive en rapport som skip-
peren som vi signerer på. Det er en 
del arbeid med det.

I rapporten skal tall stemme for 
oppgitt fiske og levert fangst, samt 
hva som befinner seg om bord fer-
dig frosset.

– Hvis det hadde vært noe å 
bemerke på fiskeriene, hadde vi 
måttet skrive det på rapporten, sier 
Larsen.



VArierT TJeNesTe: KV «Andenes» er muligens det av Kystvaktens og Marinens fartøyer som har vært med på flest spektakulære oppdrag, med tokt 
til så vel Antarktis som Middelhavet. Som eneste norske fartøy deltok hun i den første Gulf-krigen og i redningsaksjon etter Kursk-forliset.

PÅ KoNTroLL: Fiskerinspektørene i Kystvakten har en viktig oppgave med å kontrollere at bruk og fiske 
er etter forskriftene som Fiskeridirektoratet har satt som standard.
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Mens de er om bord holder de kon-
takt med KV «Andenes» og rap-
porterer hva de ser, beretter om 
hvordan de vil gripe an arbeidet og 
diskuterer tidspunkt.  Denne dagen 
er det flere lag ute på inspeksjon, 
og arbeidet koordineres fra KV 
«Andenes». 

– Den tiden en inspeksjon tar, 
avhenger av hvor mye som er i det 
halet, eller de halene vi kontrollerer, 
og hvor mye fisk som er om bord i 

fryserommet. Det kan ta opptid 14 
timer med en inspeksjon uten at det 
er noe galt om bord, og vi kan bli 
ferdig på 5–6 timer. Vi er håndhe-
vere av et lovverk, men det er sjefen 
på KV «Andenes» som bestemmer 
om det skal sanksjoneres og eventu-
elt hvordan, sier Larsen. 

stikkprøvemåling. Så går turen ned i 
produksjonshallen. Inspektørene 
stiller seg ved transportbåndet, før 
bløgging. Målebrett kommer opp 
og arbeidshansker på.

– I stedet for å måle all fisk, tar 
vi stikkprøver ulike steder i fang-
sten. Her om bord valgte vi å gjøre 
flere målinger, sier Larsen. 

– Vi prøver å jobbe smidig og 
ikke forstyrre produksjonen. Det er 
ikke alltid enkelt. Og vi prøver å ha 
en god tone også oss imellom. Noen 
ganger har vi menige med oss i til-
legg. Når vi er to inspektører, fun-
gerer den ene som ansvarlig for 
inspeksjonen og den andre som 
vitne, sier Johansen. 

På denne inspeksjonen var alt i 

orden, og både inspektør og skipper 
skrev under på rapporten. 

Tilstedeværelse. – Vår tilstedeværelse 
har en preventiv virkning på fiskeri-
ene, sier skipssjef Roar Lund. 

KV Nord dekker et område på 
175 000 kvadratkilometer.

– Det sier seg selv at det er et 
stort område. I tillegg til å drive fis-
kerioppsyn, har alle båtene i KV 
Nord oljelenser om bord. Vi kan 
også bistå ved miljøkatastrofer, 
havari, sykdom og andre uhell til 
sjøs, fortsetter han. 

Kystvakten i Norge dekker til 
sammen et område på mer enn 200 
000 kvadratkilometer. De siste 
årene er fartøyflåten fornyet, slik at 
den består av moderne og tidsrik-
tige båter som dekker behovet i 
overskuelig fremtid. 

– Fiskere er ærlige arbeidsfolk, og 
de har krav på en beredskap langs 
kysten. Vi foretar i snitt om lag 2000 
inspeksjoner av fiskebåter per år. Av 
disse er det to prosent av båtene som 
får reaksjoner, sier Lund. 
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LArs LoLLANd, LuFTForsVAreT (tekst)

I løpet av to uker fikk Luftforsvaret 
grunntrening i skarp operasjon i 
alle ledd. Første dag ble mannska-
per og utstyr fraktet til, og deploy-
ert på Banak i Lakselv. Allerede 
samme kveld var de første flyene i 
luften.

– I tidligere utlandsoperasjoner 
har det vært avgjørende at vi har 
vært raske til å deployere. Det er 
derfor viktig og nødvendig at vi tre-
ner på dette helt ned til logistikk, 
forpleining og vakthold. Vi blir 
bedre og bedre for hvert år, og dette 
er noe vi aldri slutter å trene på, 
forteller major Bjørn Harald 
Mannsverk, nestkommanderende 
for 331-skvadronen i Bodø og leder 
for Nordavind 2010.

 
halkavarre. I tidsrommet mandag 
30. august til fredag 10. september 
gjennomførte det norske luftforsva-

ret øvelsen Nordavind i området i 
og rundt Banak flystasjon, Halka-
varre skytefelt og Finnmarksvidda.

Banak har siden 1997 vært brukt 
som arena for øvelse Nordavind, 
fordi Banak har mye luftrom, lite 
sivil trafikk og Halkavarre skytefelt 
i nærheten.

– Halkavarre skytefelt er et 
meget viktig skytefelt for kampfly, 
og nærheten til Banak forenkler tre-
ningen i vesentlig grad, forklarer 
Mannnsverk. 

Det var her også mulig å ivareta 
det nordiske samarbeidet; under 
øvelsen har finske F-18 Hornets 
deltatt i samtrening med de norske 
flyene.

realistisk. Øvelsen har gitt norske 
piloter mulighet til å øve på viktige 
ferdigheter i et stort og realistisk 
scenario. Senere ble det satt fokus 
på bombing av mål på bakken og 
samarbeid med JTAC (Joint Termi-

nal Attack Controller) fra Hæren 
som med radiokontakt med piloter 
koordinerte bombing av mål på 
bakken.

Mange seksjoner av det norske 
luftforsvaret deltok på øvelsen, 
blant annet rundt 20 norske F-16 
fra Bodø og Ørland og rundt 250 
personell som var stasjonert på 
Banak flystasjon. 

– Øvelsen er helt klart vellykket. 
Jeg er takknemlig for å jobbe med 
så svært dyktig og motivert perso-
nell. Alt har gått som planlagt, sier 
Mannsverk. 

Neste gang Nordavind skal 
arrangeres, ønsker han å starte 
senere på høsten.

– Vi er avhengige av en viss 
mengde nattflygninger i løpet av et 
år. Starter vi senere på høsten, har 
vi flere timer vi kan fly i mørket, 
avslutter han.

NATTFLYgiNg: Både piloter og bakkemannskaper har fått viktig øving i nattemørket under årets Nordavind-øvelse. Foto: Stian Lysberg Solum/Forsvarets mediesenter.

Vel blåst Nordavind

Luftforsvaret gjennomførte også i år øvelse Nordavind i Finnmark. Rundt 20 F-16 og 250 personell var 

delaktige rundt øvelsen i Lakselv.
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MArgreThe brATT (tekst)

Veteranene som kommer hit kan 
være veteraner som var ute for en 
tid tilbake, eller soldater som er 
hjemme på «leave» som kan ha 
behov for en liten opplevelse, eller 
en annerledes pause etter oppdrag. 
Familie på «leave» som trenger litt 
ro og tid til familieaktiviteter den 
korte tiden de har sammen før en av 
forsørgerne skal ut igjen. 

– Det er veldig viktig å presisere at 
de som kommer hit ikke er syke. 
Trenger man støtte til å komme i 
kontakt med helsevesenet, kan vi 
hjelpe til med dette. Men man må 
klare seg selv og være frisk for å være 
her. Det eneste vi krever av den som 
er her, er at en kommer seg opp om 
morgenen og spiser middag. Vi har 
ikke helsepersonell direkte på sente-
ret, men har gode kontakter innenfor 
faget, sier oberstløytnant John Petter 
Bache, leder ved veteransenteret.

Det er også besøk fra lag eller 
avdelinger som ønsker å bli «debrie-
fet» eller bruke tid på hverandre. 

– Vi har også en del eldre som er 
brukere av senteret. Krigsseilerne, 
krigsveteranene og krigsenkene har 
opphold noen uker i året, som de får 
dekket av NAV, forteller Bache.

Nettverk. Veteransenteret har god 
kontakt med NAV, og kan hjelpe 
veteraner å navigere i et vanskelig 
og til tider tungt system. 

– Vi har også gode 
forbindelser med 
Nasjonal medisinsk 
poliklinikk, og kan 
sette veteraner i 
kontakt med riktig 
hjelp hvis de har 
behov. Vi har en 
stor plattform her, 
sier Bache.

Noen veteraner føler de har kjem-
pet hele livet mot leger, psykologer 
og andre som ikke forstår situasjo-
nen de opplever. Enkelte føler de 
blir sett på som en diagnose, noe 
som allmennheten ikke skal ha så 
mye med å gjøre. 

– En veteran tok kontakt med oss, 
og vi klarte å sette ham i kontakt med 
de riktige instansene på én dag. Han 
uttalte etterpå at vi hadde gjort mer 
for ham på én dag, enn han hadde 
klart hele livet selv, sier Bache.

utbytte. Velferds- og idrettsoffiser 
Tom Svarva bruker tiden sin til 
blant annet å være i aktivitet med 
veteranene. Ifølge ham er dette den 
beste jobben en kan få. 

– Forleden var jeg på kanotur 
med en eldre kar som hadde opp-
levd mye. De gode historiene sitter 
løst, og man må være sosial for å 
jobbe her.

Han liker å ta de besøkende med 
ut. Der er det bare fantasien som 
setter begrensninger for hva man 
kan finne på. 

– Det viktige er at ingen av aktivite-
tene krever planlegging. Veteransen-
teret har et depot med masse utstyr 
som er til for å brukes. Eksempler på 
aktiviteter kan være overnattingstur 
i skogen, jakt og fiske, fotokonkur-
ranse, kanotur, skitur eller rulleski-
tur. Og vil vi være inne, kan vi blant 
annet se på kino.

På Bæreia kan veteranene slappe 
av, og være sammen med andre 
mennesker som forstår dem. 

– Det er ikke alltid like enkelt å 
få gode lyttere til uvirkelige histo-
rier fra virkeligheten. Det å prate 
med noen som forstår, kan være 
befriende for mange. Vi har fire 
militæransatte, og samtlige er 
også veteraner, dette er et må-krav 
i stillingsbeskrivelsen. Målet med 
oppholdet er at opplevelsen skal 
være bedre enn forventet, legger 
Bache til.

Veteranene  
trenger også hvile
Etter en kort kjøretur på en grusvei ved Kongsvinger ligger det. 

Forsvarets veteransenter Bæreia. Ved et stort vann, omringet av 

frisk natur, ligger veteranenes rekreasjonssenter.  

Oberstløytnant 
John Petter Bache

roLige oMgiVeLser: Velferds- og idretts-
offiser Tom Svarva lar de besøkende bruke  
naturen til å slappe av og finne roen. 
Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter.
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Peder Andreas Eriksen (42) har mange 
ganger benyttet seg av mulighetene til 
veteransenteret.

MArgreThe brATT (tekst og foto)

Eriksen er på Bæreia for femte gang. 
Han hadde sitt første utenlands-
oppdrag i Libanon i 1989, og har til 
sammen deltatt på fire oppdrag. 
Han ble anbefalt å ta kontakt med 
senteret av en HV-offiser. 

– Jeg kunne ringe direkte, og 
slapp å få henvisning fra noen som 
ikke helt vet hva det gjelder. 

Enklere kan det ikke bli, sier 
Eriksen med et smil. 

Han tok en telefon til veteran-
senteret. Der ble han satt i kontakt 

med Nasjonal mili-
tær poliklinikk, 
som hjalp ham med 
stressmestring. 

Etter dette har 
Eriksen besøkt sen-
teret fire ganger,  
og kommer gjerne 
igjen. Eriksen plan-
legger nå en tur 
med sønnen sin på 

14 år. Da skal de to kose seg i sko-
gen og ha litt etterlengtet alenetid. 

– Det beste med å være her er å 
få slappet av, men samtidig å få 
kontakt med personer som har opp-
levd eller vet hva det vil si å oppleve 
krigshandlinger. De gode historiene 
som deles er mange og spennende, 
sier Eriksen.

Et sted å slappe av

Peder Andreas 
Eriksen har brukt 
veteransenteret 
flere ganger. 

Forsvarets veteransenter
Veteransenteret på Bæreia er Forsvarets 
rekreasjonssenter for veteraner. Området 
er på 24 mål og en stor bygningsmasse 
på 4 500 kvadratmeter. Tomta ble gitt av 
familien Delfin, som er en stor grunneier 
i området. Senteret har 60 sengeplasser 
fordelt på enkelt- og dobbeltrom, og også 
noen frittstående hus som også innehar 
kjøkken og flere soverom. 
I hovedhuset finnes det spisesal med 
storkjøkken, tv-stue, dagligstue, bibliotek, 
minikino, svømmebasseng, styrkerom og 
minipistolskytebane (for luftpistol).

KoNTAKT oss: FVS kan nås hele døgnet 
på telefon 62 82 01 00, utenom ferietider, 
normalt påske- og fellesferie om sommeren. 
Mer iNForMAsJoN oM FVs: 
www.mil.no/veteraner
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Hovedavtalen er en avtale mel-

lom alle statlige arbeidstaker-

organisasjoner og staten. Denne 

avtalen legger grunnlaget for 

arbeidstakernes rett til med-

bestemmelse. 
MArgreThe brATT (tekst)

Etatene i Forsvaret er ulik utformet 
og har ulike behov, derfor er det 
utformet ulike tilpasningsavtaler. I 
Forsvaret heter den samlede avta-
len Hovedavtalen for arbeidstakere 
i staten med tilpasningsavtale for 
Forsvaret (HA/TA).

Denne avtalen blir revidert når 
en av partene, staten som arbeids-

giver eller arbeidstakerorganisasjo-
nene, som arbeidstaker sier opp 
avtalen. 

De viktigste endringene som ble 
gjort i ny tilpasningsavtale, er at 
paragraf 9, som sier noe om 
arbeidstakerpart i den enkelte virk-
somhet, ble endret. Denne para-
grafen ble endret fordi antall drift-
senheter i Forsvaret (DIF) har gått 
ned fra 72 til 21 enheter.

I paragrafen ble en områdetil-
litsvalgt endret til å hete en fristilt-
tillitsvalgt (Fritillitsvalgt). 

§2-4 kom som en ny tilpasning 
med følgende: Dersom Forsvars-
sjefen som etatssjef skal utrede 
strukturendringer eller tiltak som 
kan få vesentlig innvirkning på 
arbeidstakernes arbeidssituasjon, 
skal tjenestemannsorganisasjone-
ne involveres og medvirkning 
avklares. 

Dette var et viktig punkt for 
arbeidstakerorganisasjonene for å 
sikre riktig medbestemmelse iht 
Hovedavtalen.

Nye tilpasninger i Hovedavtalen

Hovedavtalen
■  Staten og hovedsammenslutningene 

for de statstilsatte har inngått denne 
avtalen.

■  Skal være grunnlaget for arbeidstaker-
nes rett til medbestemmelse ved siden 
av andre lover, som tjenestetvistloven, 
tjenestemannsloven og arbeidsmiljø-
loven.

■  Hovedavtalen gjelder alle tilsatte i 
staten.

■  Forsvaret utarbeider en egen tilpasning 
som gjelder kun Forsvaret.

LOfavør jobber for å gi deg gode avtaler og et tryggere hjem i privatlivet. Som et ledd i arbeidet 
ønsker vi å øke brannberedskapen. Gå inn på www.lofavor.no/stoppbrannen for flere gode råd 
om hva du kan gjøre for å unngå noen av de vanligste brannfellene hjemme hos deg.

Undersøk om det er svimerker 
eller varmegang i sikringsskapet

Test røykvarsleren med røyk, 
eller ved å bruke testknappen

Stram til skrusikringene 
i sikringsskapet1 2 3

Brannsikkerhet i hjemmet
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Sjekkliste for egenkontroll

210x147 LOfavør.indd   1 06.08.10   13.21
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Neste år skal det satses mer i 

nord. Derfor har Regjeringen 

bevilget 75 millioner mer.  

Det er ikke nok, mener Norges 

Offisersforbund (NOF)

MorTeN hANseN (tekst)

Forsvarsbudsjettet økes med drøyt 
300 millioner kroner. Mesteparten 
av dette kommer i form av innspa-
ringer og effektivisering. Den reelle 
økningen er på 75 millioner kroner 
neste år. Totalt er budsjettet på 39,2 
milliarder kroner.

– Vi hadde håpet at Regjeringen 
skulle bevilge mer av det de har 
lovet i langtidsplanen i dette bud-
sjettet. Med kun 75 millioner kro-
ner er det mye som gjenstår, sier 
Egil André Aas, nestleder i Norges 
Offisersforbund (NOF).

I langtidsplanen ligger det lovna-
der om 800 millioner kroner i 
ekstrabevilgninger. Så langt er det 
bevilget 550 millioner. Dermed må 
Forsvarsdepartementet få en kvart 
milliard ekstra i 2012. 

Det betyr en hard dragkamp for 
forsvarsministeren om et år.

For stramt. Forbundsleder i NOF, 
Peter A. Moe, mener neste års for-
svarsbudsjett er altfor stramt.

– Med de store belastningsutfor-
dringene vi står overfor, spesielt i 
Hæren, går det for sent med den 
vedtatte bemanningsøkningen, sier 
Moe. 

Han hadde forventet en større 
økning av budsjettet. Nå er han 
redd for at det Regjeringen har lovet 
i langtidsplanen for Forsvaret 
ryker.

– Jeg frykter at langtidsplanens 
lovnader om et forsvarsbudsjett i 
balanse i 2012 ikke nås, sier Moe.

Forsvarsminister Grete Faremo 
er enig i at budsjettet er stramt, men 

Mener økningen er for liten

iKKe ForNØYd: Peter A. Moe mener neste års forsvarsbudsjett er for stramt, og frykter for langtidspla-
nen. Foto: Åsmund Lang

Bevilgningen til eiendom, bygg og 
anlegg (EBA), inkl. i NATO-infra-
struktur, har en samlet ramme på 
1858 millioner kroner i budsjettfor-
slaget for 2011. Som følge av stram-
me prioriteringer er bevilgningen til 
nasjonalfinansiert EBA redusert med 
131 millioner kroner, mens bevilg-
ningen til NATO-finansiert infra-
struktur er redusert med 98 millio-
ner kroner, hovedsakelig som følge 

av at informasjonsinfrastruktur ved 
Joint Warfare Centre ved Stavanger 
nærmer seg ferdigstillelse. 

Som et viktig ledd i den omfat-
tende nordområdesatsingen, vil 
Regjeringen ytterligere styrke 
Hærens virksomhet i Indre Troms. 
Det gjennomføres derfor betydelige 
investeringer i EBA for å understøt-
te den økte aktiviteten i dette områ-
det.

mener det er i tråd med langtidspla-
nens forutsetninger.

– Dette er et godt, men stramt 
budsjett med tydelige prioriteringer. 
Vi prioriterer å ta imot og sette i 
drift nye fly og fartøy. Norsk mili-

tær tilstedværelse i nord – Forsva-
rets bidrag til Regjeringens nord-
områdesatsing – fortsetter med stor 
kraft, sier forsvarsminister Grete 
Faremo.

Eiendom, bygg og anlegg

Antall vernepliktige til førstegangs-
tjeneste i 2011 videreføres på om 
lag samme nivå som i 2010. Bedre 
standard på sesjonsordningen og et 
kvalifiseringssystem for første-

gangstjenesten er vesentlige bidrag 
for å heve statusen og forutsigbar-
heten for dem som gjennomfører 
førstegangstjenesten. 

Verneplikten videreføres

LOfavør jobber for å gi deg gode avtaler og et tryggere hjem i privatlivet. Som et ledd i arbeidet 
ønsker vi å øke brannberedskapen. Gå inn på www.lofavor.no/stoppbrannen for flere gode råd 
om hva du kan gjøre for å unngå noen av de vanligste brannfellene hjemme hos deg.

Undersøk om det er svimerker 
eller varmegang i sikringsskapet

Test røykvarsleren med røyk, 
eller ved å bruke testknappen

Stram til skrusikringene 
i sikringsskapet1 2 3
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Det blir flere folk og større akti-

vitet i Nord-Norge. Det går ut 

over aktiviteten i sør.

MorTeN hANseN (tekst)

Hæren står for den største øknin-
gen i budsjettet. Totalt styrkes for-
svarsgrenen med drøyt 200 millio-
ner kroner.

Også de andre forsvarsgrenene 
får en styrking. Sjøforsvarets bud-
sjett økes med 80 millioner kroner, 
Kystvakten øker med snaut 50 mil-
lioner kroner, Luftforsvaret øker 
med snaut 90 millioner kroner, 
mens Heimevernet øker med 8 mil-
lioner kroner.

Budsjettforslaget betyr blant 
annet økt aktivitet i Sjøforsvaret, 
fortsatt personelloppbygging i 
Hæren og innfasing av nye trans-
portfly. I tillegg foreslår Regjeringen 
å styrke bevilgningene til sikkerhe-

ten for norske styrker i Afghanistan, 
treningsaktiviteten i Heimevernet 
blir vesentlig høyere og Kystvaktens 
kapasitet blir bedre. Samlet vil prio-
riteringene gi en fortsatt satsing på 
nordområdene. Alt i tråd med lang-
tidsplanens forutsetninger.

Mer seiling. For mye av økningen vil 
bli brukt i Nord-Norge. Regjerin-
gen prioriterer nordområdene. Dette 
går på bekostning av Sør-Norge. 
Tidligere har Regjeringen meldt at 
Kystvakten flyttes til Sortland i 
Vesterålen. Fra denne basen vil 
Kystvakten få flere seilingsdøgn. 
Samtidig legges ett skip i den indre 
kystvakt i sør til kai.

Det er også lagt opp til at Hæren 
kan øke antall årsverk i brigaden i 
Nord-Norge. 

Bardufoss vil være hovedbase for 
Forsvarets helikopterstruktur, og 
vil operere åtte NH-90 maritime 
helikoptre med total bemanning på 
ca. 340 personer inkludert Forsva-

rets Bell-helikoptre, allerede knyttet 
til Bardufoss.

Kutt. Forsvaret har de siste årene 
vært gjennom en stor og langvarig 
omstillingsprosess. De ansatte må 
belage seg på fortsatte endringer.  
Forsvarets logistikkorganisasjon 
(FLO) er blant dem som vil merke 
dette sterkest til neste år. Bevilgnin-
gen til FLO er redusert med 104 
millioner kroner. 

Passe fornøyd. Områdetillitsvalgt for 
NOF i Troms og Finnmark, Pål B. 
Nygaard, er godt fornøyd når han 
har de nordnorske marsjstøvlene på.

– Generelt er jeg fornøyd med at 
det ble en vekst. Spesielt med tanke 
på at det verserte rykter om at det 
skulle bli kutt. Og for oss som jobber 
i nord er dette, og de tidligere, bud-
sjettene bra. Det er bare å se i terren-
get rundt oss, så ser vi at Regjeringen 
har levert, sier Nygaard. 

Han trekker fram oppbyggingen 

Fortsetter nordområdesatsningen
Mer MATerieLL: Regjeringen satser på nordområdene og legger kystvaktbasen på Sortland  og helikopterbasen til de nye NH-90-helikoptrene på Bardufoss.      Foto: Torgeir Haugaard/Forsvarets mediesenter



Flere HV-øvelser
Regjeringen foreslår en bevilg-
ning til Heimevernet på 1049 
millioner kroner i 2011. Bud-
sjettforslaget for 2011 legger 
til rette for at treningen av 
forsterknings- og oppfølgings-
styrkene, som ikke ble trent i 
2009, vil øke fra 20 prosent i 
2010 til 38 prosent i 2011. 
Videre legges det opp til at 
omlag 90 prosent av innsats-
styrkene i Heimevernet skal 
øves.  Regjeringen legger vide-
re opp til å flytte Generalin-
spektøren for Heimevernet til 
Terningmoen.

Afghanistan
Budsjettet for operasjoner i 
utlandet foreslås styrket med 
77 millioner kroner. Det totale 
budsjettet for utenlandsopera-
sjoner blir dermed på 1187 
millioner kroner.

– Vi prioriterer vårt sterke 
militære engasjement i Afgha-
nistan, og viderefører et styr-
kebidrag på om lag 500 perso-
ner. De afghanske sikkerhets-
styrkene skal bygges opp slik 
at de selv kan ta ansvaret for 
sikkerheten i Afghanistan. Vi 
justerer derfor styrkebidraget 
noe for å kunne bidra enda 
sterkere, sier forsvarsminister 
Grete Faremo.

Materiellinvesteringer
Regjeringen foreslår et mate-
riellinvesteringsbudsjett for 
2011 på 8132 millioner kro-
ner. Dette innebærer en reell 
økning på 302 millioner kro-
ner i 2011. Hoveddelen av 
materiellinvesteringsmidlene 
vil i 2011 nyttes til å videre-
føre prosjekter der leveransene 
allerede er påbegynt. Dette 
omfatter utbetalinger i til-
knytning til bl.a. Fridtjof 
Nansen- og Skjold-klasse-far-
tøyer, nye helikoptre til Kyst-
vakten og fregattene, nye 
transportfly og nytt artilleri.
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Mer MATerieLL: Regjeringen satser på nordområdene og legger kystvaktbasen på Sortland  og helikopterbasen til de nye NH-90-helikoptrene på Bardufoss.      Foto: Torgeir Haugaard/Forsvarets mediesenter

av Setermoen, og de planlagte inves-
teringene på Skjold og Bardufoss.

– Det skal Regjeringen ha skryt 
for. For seks år siden var stemningen 
en helt annen. 

Nygaard etterlyser imidlertid 
noen føringer på problematikken 
rundt avdelingsbefalsordningen i 
forsvarsbudsjettet.

– Den selvpålagte bindingen For-
svaret har lagt seg på i forhold til å 
yrkestilsette avdelingsbefal, må vi få 
en løsning på. Det er meningsløst at 
vi skal utdanne personell for så sys-
tematisk kvitte oss med kompetan-
sen ved fylte 35 år. Nå skal vi for 
eksempel innføre NH-90 ved Bardu-
foss. Alle erkjenner at det tar to til 
tre år å bli fullt operativ flyger på en 
ny helikoptertype. Det tekniske 
befalet, som går som avdelingsbefal, 
har en periode på fire til fem år for 
å bli fullt utsjekket. Da er det 
meningsløst å kvitte oss med den 
kompetansen når de fyller 35 år, sier 
Nygaard.

Han bestiller ikke en utvidelse av 
aldersgrensen, men en yrkestilset-
ning. 

– Når noen har gått 15 år som 
avdelingsbefal, er tiden overmoden 
for en yrkestilsetning, fastslår 
Nygaard.

For få. Mens stemningen i nord er 
brukbar, er det ikke like oppløftende 
i sør. NOFs områdetillitsvalgt på 
Østlandet, Håvard Huseby, er skuf-
fet. Spesielt med tanke på at det ikke 
blir kommer flere folk i Hæren.

– Hvis vi skal være i Afghanistan 
i 2011, må vi ha folk til å gjøre job-
ben, rett og slett. Jeg ser ikke noen 
løsning på hovedutfordringen vår i 
dette statsbudsjettet. Det er ikke 
detaljer vi henger oss opp i, det er 
mangelen på folk i Hæren vi tenker 
på. Det merker vi spesielt Østerda-
len, som er Hærens internasjonale 
operasjonsenter og største garnison, 
sier Huseby.
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I fjor høst undertegnet statsråder fra 
Norge, Sverige, Danmark, Finland 
og Island en samarbeidsavtale. For-
målet med avtalen er å styrke det 
enkelte lands forsvar og oppnå syner-
gieffekter fra økt samarbeid. I år er 
det Norge som sitter i førersetet.

– Det ligger et enormt effektivi-
seringspotensial i å samarbeide tet-
tere med de nordiske landene, sier 
forsvarsattacheen i Stockholm, 
Knut Olav Drivenes. 

Helt siden han ble utnevnt i 2008 
har nordisk samarbeid vært en sen-
tral del av jobben hans. 

– Dette samarbeidet er ikke noe 
vi må vente på å innkassere en 
gevinst av, sier han.

Tett samarbeid. Drivenes peker på at 
vi allerede har et tett samarbeid 
med svenskene i Afghanistan.

 – Vi deler allerede nå på både 
leave-transport, transportfly og 
helikopterkapasiteter, sier Drivenes, 
og understreker at det er viktig for 
små land med mindre styrkebidrag 
å benytte seg av hverandres 
logistikk.

KNM Fridtjof Nansen kom hjem 
fra et vellykket tokt utenfor Soma-
lia tidligere i år, men fortsatt har 
Norge offiserer i Aiden-bukta. 

– Vi har faktisk tre norske offi-
serer om bord i et svensk fartøy 
som inngår i EU-styrken, sier Dri-

venes, og legger til at også Hæren 
samarbeider tett med svenskene, 
blant annet gjennom anskaffelsen 
av Archer artillerisystem.

Kontroversielt. Drivenes er ikke mis-
unnelig på den enorme omstillings-
prosessen svenskene nå skal gjen-
nom. – De skal omstrukturere seg 
fra et invasjonsforsvar til et innsats-
forsvar, fjerne verneplikten og redu-
sere med flere tusen personer, sier 
Drivenes.

Han var selv sjef ved Garnisonen 
i Porsanger da omstillingen gikk for 
fullt her hjemme.

– Det ligger flere kontroversielle 
forslag på bordet, blant annet en 
masseoppsigelse av samtlige offise-
rer, for deretter å tvinge dem til å 
søke jobb på nytt. Mange her hjem-
me vil nok også kjenne igjen ting 
som fjerning av oppsigelsesvern og 
beordringsplikt til internasjonale 
operasjoner.

I motsetning til i Norge, ser det 
ikke ut til at det svenske forsvaret 
vil sette av egne midler til selve 
omstillingsprosessen. Dette kan 
innebære store utfordringer for de 
sjefene som blir ansvarlig for å drive 
omstillingen fremover.

– Under min tid som sjef ved 
Garnisonen i Porsanger var 
ARGUS/FOCUS meget nyttige res-
surskontorer, som i alle fall bidro til 
å gjøre omstillingen noe lettere, 
avslutter Drivenes.

--

Nordisk samarbeid 
bærer frukter
Med Nordic Defence Corporation (NORDEFCO) har politikerne  

lagt føringer for et enda tettere nordisk kompaniskap. Samtidig 

legger Forsvarsdepartementet (FD) ned forsvarsattachéstillingen  

i Stockholm.

NORDEFCO
■  Nordisk forsvarssamarbeid
■  Undertegnet i Helsinki  

5. november 2009
■  Har som formål å styrke det enkelte 

lands forsvar og finne hensiktsmes-
sige samarbeidsområder for å oppnå 
synergieffekter

■  Ledelsen går på rundgang mellom 
landene, Norge har ledelsen i 2010

■  Les mer om NORDEFCO på  
www.nordcaps.org

TeTTere: De nordiske landene har samarbeidet 
på forsvarsnivå i mange år. Nå blir samarbeidet 
tettere. Arkivfoto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets 
mediesenter.
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Forsvarsdepartementet (FD) ser  
ingen dramatikk i nedleggelsen av 
attachéstillingen.

– Det nordiske forsvarssamarbei-
det er inne i en meget positiv utvik-
ling. Det innebærer blant annet at 
det er svært god og tett kontakt på 
alle nivåer mellom de nordiske lands 
forsvarsdepartementer. Nedleggel-
sen av forsvarsattachéstillingene 
mellom Norge og Sverige vil ikke få 
noen innvirkning på kontakten mel-
lom forsvarsdepartementene eller på 

den videre utviklingen av NORDEF-
CO. Attacheene har i liten grad vært 
direkte involvert i NORDEFCO- 
samarbeidet. I den grad de har vært 
det, vil dette nå ivaretas av direkte-
kontakt mellom departementene. I 
tillegg kan det nevnes at Norge og 
Sverige siden tidlig i sommer eta-
blerte en ordning med utvekslingsof-
fiserer, sier pressevakt Eskil Gren-
dahl Sivertsen i FD. 

Les hele kommentaren på www.nof.no.

Ingen dramatikk i nedleggelsenForsvarsattaché
■  Ansvarlig for å følge med i svensk 

forsvars- og sikkerhetspolitikk og 
militære forhold

■  Kontaktpunkt og bindeledd mellom 
de to landenes forsvarsorganisasjo-
ner og departementer

■  Norge har totalt 12 forsvarsat-
tacheer

■  Stillingen ligger på oberst/brigader-
nivå og utnevnes i Statsråd
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Ka Hvem er denne gjengen elever 

ved SNU 09? Hva er egentlig 

SNU 09? Og hva har skjedd 

siden oppstart?

MArTiN KJØbsTAd,  
sNu eLeV/KVArTerMesTer (tekst)

Ved SNU (Befalsskolen for Sjøfor-
svaret) finnes det fire forskjellige 
linjer som vi igjen kan dele opp i to 
forskjellige løp. En fagskoleretning 
som er treårig og en ingeniørretning 
som er fireårig. 

Fagskole. Operativ Navigasjon (ON) 
er betegnelsen på det ene treårige 
løpet. Elevene på denne linjen blir 
Sjøforsvarets nye og lovende navi-
gatører, og innehar etter endt 
utdanning nok kompetanse at dem 
kan løse ut navigatør sertifikat helt 
opp til D1. Dette gir elevene mulig-
het til å føre Sjøforsvarets mange 
fartøy.

Skipsteknisk Drift (STD) er 
betegnelsen på det andre fagskole-
løpet. Denne retningen gir mulighet 
for flinke motormenn og -kvinner 
med fagbrev til å videreutdanne seg. 
Ved å velge denne linjen kan elevene 
etter hvert løse ut sertifikatet M1 
(maskinsjef).

For at Befalsskolen for Sjøfor-
svaret skal kunne gi disse elevene 
riktig utdanning, samarbeider 
Befalsskolen med Bergen Maritime 
fagskole. Utdanningsløpene er delt 
inn i to bolker: befals- og fagutdan-
ningen. Befalsutdanningen skjer ved 
KNM Christian Radich og er ett 
tolv ukers langt tokt som innbærer 
all grunnleggende befalsutdanning. 
Etter toktet starter man på Sjøkrigs-
skolen og seks måneders utdanning 
innenfor militære og realfag. Selve 
fagutdanningen skjer ved Bergen 
Tekniske fagskole, som er en sivil 
skole. Her får elevene god oppføl-
ging og utdanning innen sine 
respektive linjer.

ingeniør. Det er to linjer forskjellige 
linjer innenfor ingeniørutdannelsen, 
Elektronikk/Data (I-ED) og Elektro 
/Automasjon (I-EA). Begge disse 
løpene er et fireårig ingeniørstudium 
som holdes ved Sjøkrigsskolen i Ber-
gen. Linjene gir personer med fag-
brev, men ikke nødvendigvis studie-
kompetanse, en gylden mulighet til 
å videreutdanne seg og samtidig 
videreutvikle seg på sitt fagfelt. 

Elevene vil først få befalsutdan-
ning på lik linje med fagskoleløpet 
ombord på KNM Christian Radich. 
Deretter starter man på Sjøkrigssko-
len og forkurs ingeniør. Etter forkur-
set på ett år, vil elevene følge kadet-
tenes ingeniørutdanning. Dette gjø-

res i praksis ved at elevene følger 
kadettenes fagutdanning de siste fem 
semestrene. Dette fører til at elevene 
får topp undervisning av dyktige fag-
lærere. Og elevene sitter igjen med en 
bachelorgrad innenfor sine fagfelt.

endringer. SNU har vært en ordning 
i endring. Den nyeste endringen 
omhandler Befalsskolens flytting til 
Bergen. Det er ikke de helt store 
forandringene. Men fra og med 
januar 2010 gikk elevene fra å ligge 
under Sjef Sjøkrigsskolens kom-
mando til å bli underlagt Sjef Befals-
skolen. Grunnen til at SNU ikke 
har ligget under Befalsskolen hele 
tiden var på grunn av Befalsskolens 

Sjøforsvarets skoler satsning SNU 09

eLKrAFT: I-EA3 og M-EA3 i aksjon på elkraftlab. Fra venstre: Kristian S. Rørvik, lærer Arild Sæbø, Thomas Skulstad, og i front Trygve Andre Huus.
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plassering i Horten. Etter flyttingen 
av Befalsskolen for Sjøforsvaret til 
Bergen, falt det naturlig inn man 
byttet kommando. Dette utgjorde 
små eller ingen forskjeller for den 
jevne elev. 

utfordringer. Det punktet der elevene 
har merket at utdanningsordingen 
er under konstruksjon, er på perso-
nellsiden. Det begynte i januar 2008 
da nye og eldre befal fikk merke at 
dette var en helt ny ording. Dette 
skyldes kanskje at rekrutteringsper-
sonell i Forsvaret ikke var innefor-
stått med hvilken lønn, hvilke vil-
kår og hvilken status elevene fikk 
ved skolestart. Det ble lovet gull og 

grønne skoger både ved stands og 
per telefon, som førte til at elevene 
var forberedt på en annen situasjon 
enn den som er reell i dag.

Siden SNU var en helt ny ord-
ning, er elevene ikke innskrevet i 
Forsvarets personellhåndbok (FPH). 
Dette har ført til at elevene har ope-
rert med to hatter de siste årene. 
Den ene hatten er befalseleven. Her 
blir elever både med befals- og offi-
sers grad behandlet etter bestem-
melser som står i den nåværende 
FPH angående befalselever. På bak-
grunn av dette blir elevene forlagt 
på dobbeltrom. Dette har ført til at 
mange elever må finne andre alter-
nativer, av familiære årsaker. 

Å bli satt i «befalselevbåsen» har 
for mange vært merkelig. Spesielt 
for dem som har tjenestegjort i Sjø-
forsvaret i mange år før skolestart. 
Det å ha en befalsgrad på skuldrene 
eller armene kvalifiserer til å slippe 
befalselevshatten. 

rettigheter. Elevene har også falt 
mellom to stoler når det gjelder vil-
kår og lønnsmessige forhold. Spesi-
elt når det gjelder familietillegg og 
lønnsalternativ. Per dags dato mot-
tar ikke fedre og mødre ved SNU 
noen form for familietillegg, mens 
det gjør en far og mor som er 
kadett. De sitter tross alt i samme 
klasserom og gjør samme jobb. Det 
samme gjelder lønn, en kadett lig-
ger på alternativ 8 mens en elev med 
fagbrev ligger på 3. Dette utgjør 
omlag 30 000–40 000 i året. 

NOFKA og NOF var tidlig på 
banen når elevene på SNU var å se 

i gangene på Sjøkrigsskolen. Det 
gikk ikke lenge før elevene ved 
Befalsskolen fikk en representant i 
NOFKA. Dette har gjort at det 
jobbes innad i NOFKA og NOF 
med å bedre forholdene til elevene 
ved Befalsskolen. I forbindelse med 
at en ny FPH er under utarbeidelse, 
jobber vi i NOFKA med å heve sta-
tusen til elevene ved SNU samt å 
bedre lønns- og arbeidsvilkårene. 
Men ting tar tid. Slike ting er ikke 
gjort over natten, og kommer nok 
heller ikke til å bli ordnet opp i med 
det første. Noe av det NOFKA og 
NOF har fått til, omhandler kon-
traktene til elevene. Elevene ble fra 
starten lovet avdelingsbefalskon-
trakter, disse ble aldri utlevert. 
Etter mye press fra NOF kom ende-
lig kontraktene høsten 2009.

god utdanning. Når man setter utfor-
dringene til side, skal det nevnes at 
hverdagen ved Befalsskolens utdan-
ningslinje er bra. Det er en høy 
arbeidsmoral blant elevene og de 
blir ikke vippet av pinnen for slike 
ting. 

Det å få muligheten til å ta en 
utdannelse via Sjøforsvaret er verdi-
fullt enten man er elev eller kadett. 
Sjøkrigsskolen har unike lærere som 
gir oppfølging og veileding man 
bare kan drømme om på andre 
høyskoler.  Kadetter og elever sam-
arbeider godt. Det er aldri et nei når 
det blir spurt om hjelp enten ene 
eller andre veien. Som dem sies på 
akademiet: «Her er det jaggu 
godt.»

eLKrAFT: I-EA3 og M-EA3 i aksjon på elkraftlab. Fra venstre: Kristian S. Rørvik, lærer Arild Sæbø, Thomas Skulstad, og i front Trygve Andre Huus.

SNU 09
SNU 09 står for Sjøforsvarets nivådannende utdannelse og innebar en omlegging av deler av 
befals- og offisersutdanningen i Sjøforsvaret. Utdanningsopplegget SNU består av fire forskjellige 
studieretninger og ordningen tilrettelegger for et sjømilitært karriereløp helt opp til bachelornivå. 
Ved å omlegge befals- og offisersutdanningen ønsker Sjøforsvaret å øke kompetansenivået til internre-
krutterte og nyrekrutterte befal. Dette vil gi Sjøforsvaret en jevn og god strøm av savnet arbeidskraft.
SNU 09-ordningen er i dag underlagt Befalsskolen for Sjøforsvaret og er lokalisert ved Sjøkrigsskolen i 
Bergen. Ordningen ble realisert 2007 og de første elevene ble plukket ut ved FOS sommer 2007.
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NOFKA krever likhet, uansett 

hvilket utdanningsløp man tar.

Norges Offisersforbunds kadettut-
valg (NOFKA) har tatt opp blant 
annet at de ønsker likhet mellom 
dem som går SNU (se saken ovenfor) 
og dem som går annen utdanning. 

SNU-elevene har ulike lønnsvil-
kår, tilsettingsvilkår og status i for-
hold til de andre kadettene. NOFKA 
ønsker at skillet reduseres. 

I et møte mellom politisk rådgi-
ver Kathrine Raadim i Forsvarsde-
partementet (FD), Carl Waldemar 
Wilhelmsen, leder NOFKA og 
Sharon Røe, leder Norges Offisers-
forbunds elevutvalg (NEON), la 
organisasjonene fram sine krav.

Raadim vil få embetsverket til å 
utrede hvorfor og hvordan det har 
blitt slik, samt at de ser på forslag 
til løsning.

Både NOFKA og NEON har 
begge et ønske om å sette 
fokus på at rettighetene som 
elev og kadett skal være rett-
ferdige. Dette har begge elev-
organisasjonene også nedfelt i 
handlingsprogrammene sine. 
I besøket hos Forsvarsdepar-
tementet (FD) var det tre tema 
NEON ønsket å sette søkelys 
på ifølge Røe.

I tillegg til SNU-proble-
matikken, er grad et viktig 
prinsipielt tema. NEON er 
opptatt av at graden skal 
være lik, uavhengig av linje-
valg i utdanningen. NEON 
ønsket å ta opp denne saken 
for å utøve press på FD, slik 
at det kan bli satt i gang en utred-
ning og sett på forslag til løsninger. 
Slik at det blir likhet på de ulike 
linjene og skolene. I tillegg ønsker 
NEON at militær utdannelse gir 

studiepoeng.  NEON ønsker at 
Forsvarets høyskole (FHS) ser på 
mulighetene til å få studiepoeng 
for militær utdanning

Snu-problematikken tatt opp på høyere nivå

Carl Waldemar Wilhelmsen og Sharon Røe tok opp elevenes 
og kadettenes bekymringer med politisk rådgiver Kathrine 
Raadim (midten). 
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Anders Sømme Hammer er journa-
listen som flyttet til Kabul i 2007 og 
tilbrakte tre år i Afghanistan. I 
Drømmekrigen beskriver han sitt 
møte med krigen, de allierte styrke-
ne og ikke minst afghanerne selv. 

Hovedargumentet i boken er at 
hans opplevde virkelighet av krigen 
og forholdene i Afghanistan er en 
annen enn den media, Forsvaret og 

politikerne beskriver. Anders bru-
ker en stor del av boken på å kriti-
sere norsk medias dekning av kri-
gen generelt, og TV 2 og Verdens 
Gang spesielt. Han mener media 
fremstår som for lite balansert og 
nærmest ukritisk sluker de opplys-
ningene som Forsvaret kommer 
med. Med dette som gjennomgangs-
tema, prøver han å beskrive krigen 
og livet i Afghanistan fra sitt ståsted 
som journalist. 

3 år med feltpostadresse i Kabul. 
Det er med på å gi forfatteren trover-
dighet, tenker jeg. Men når jeg 
begynner å lese, opplever jeg en lang 
kanonade med kritikk av norske 
styrker, Forsvarets informasjonsap-
parat, andre norske medier og poli-
tikere. Er dette sutring og frustra-
sjon over at krig er brutalt vanskelig, 

eller et viktig innspill om det som 
faktisk skjer på bakken i Afghanis-
tan? Antagelig litt av begge deler. 

Jeg synes boka klarer seg best når 
den beskriver hverdagen til sivilbe-
folkningen og soldatene. Det funge-
rer også helt greit når han problema-
tiserer informasjons- og pressedek-
ningen og Forsvarets rolle. Det frem-
står derimot nesten naivt å tro at 
Forsvaret, som en av partene i kri-
gen, kan forventes å gi balansert 
informasjon. Forsvaret gir sannfer-
dig informasjon med en helt klar 
agenda; understøtte oppdraget. 

Sett i lys av at krigsnasjonen 
Norge er inne i en modningspro-
sess, synes jeg boka et bidrag i 
debatten. Den anbefales således 
som et friskt innspill. 
 Torbjørn Liestøl

Et bidrag i debatten

Forfatteren har intervjuet 50 front-
kjempere som grunnlag for denne 
boken. Han har valgt en kronolo-
gisk tilnærming. Når vi blir fortalt 
om den enkelte frontkjempers erfa-
ringer i krigen, kan denne tilnær-
mingsmetoden fortones som noe 
springende. Når vi får vite hvordan 
«Per» har det, og ønsker å vite mer, 
hopper vi over til «Ole».

Når dette er sagt, så er front-
kjempernes beretninger ganske for-
utsigbare om du har lest en av 
mange tidligere utgitte bøker om 
emnet – enten forfatterne er histori-
kere eller frontkjempere selv. Når 
jeg leser selve krigsberetningene, får 
jeg et inntrykk av at dette har jeg 
lest tidligere.

Jeg oppdager ikke noe nytt gjennom 
intervjuobjektenes fortellinger. 

Historiene fremstår som «Wehr-
macht-fortellinger» som dreier seg 
om klinisk krig i all sin brutalitet. 
Imidlertid snakker vi her i denne 
boken om frontkjempere som vervet 
seg i Waffen-SS. Som jeg har lest i 
andre bøker tidligere, indikerer 
intervjuobjektene at det ble begått 
alvorlige krigsforbrytelser mot jøder, 
lokalbefolkning og sovjetiske krigs-
fanger. En fellesnevner i alle disse 
fortellingene er at frontkjemperne 
observerte ugjerningene - men de 
ble alltid begått av andre. 

Det kan stilles spørsmål om 
hvordan det er mulig at så mange 
norske SS-soldater deltok i kampene 
i Ukraina og Kaukasus uten å 
komme tett innpå de krigsforbrytel-
sene vi vet foregikk i denne regio-
nen. Her synes jeg at forfatteren 
burde ha gått tettere inn på inter-
vjuobjektene. 

Dette fører til at boken ikke skil-
ler seg vesentlig ut i fra andre bøker 
om samme tema.

Margrethe Bratt

Intet nytt om frontkjemperne Et besøk verdt
Opplevelsene står i kø når Forsvars-
museet tar i bruk nye, spennende og 
engasjerende virkemidler i sin nyeste, 
faste utstilling. 
Utstillingen vil nå et bredt publikum i 
alle aldre – og trekke frem varierte og 
interessante aspekter fra den kalde 
krigens dager: Med den sterke polari-
seringen mellom USA og Sovjetunionen, 
våpenkappløp og opprustning, spionasje 
og etterretning – og ikke minst frykten 
for en altomfattende atomkrig som 
bakteppe. 
Vil Etterretningstjenesten bli avslørt?  
Det kan man bare finne ut ved å besøke 
de nye utstillingene.

MUSEUM:

I atombombens skygge  
- kald krig 1945 - 1990
Forsvarsmuseet, Oslo

Vegard Sæther:

«En av oss»  
- Norske frontkjempere 
i krig og fred
Cappelen Damm 2010

Anders Sømme 
Hammer:

Drømmekrigen
Aschehoug 2010
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I midten av september inntok 25 
pensjonistmedlemmer Kirkekjelle-
ren på Haakonsvern for å delta på 
NOF/PUs konferanse. Nytt denne 
gangen var at lokalavdelingen hadde 
invitert fem medlemmer som fort-
satt var yrkesaktive til konferansen, 
noe som NOF/PU syntes var veldig 
positivt.

Konferansen startet med en orien-
tering om pensjonistmedlemskap I 
NOF, formålet med NOFs pensjo-
nistutvalg, og visjoner og mål. Mange 
blander sammen Forsvarets Pensjo-
nistforening (FPF) og NOF/Pensjo-
nistutvalg. FPF er en velfredsorgani-
sasjon for alle pensjonister i Forsvaret 
(sivile og militære ). NOF/PU funge-
rer som et bindeledd mellom pensjo-
nistene og Norges Offisersforbunds 
styrende organer, og forbundet arbei-
der for at pensjonistene sikres en rett-
ferdig utvikling av pensjonsnivå, vil-
kår og andre livsbetingelser. Videre 

skal NOF/PU være forbundets råd-
givende organ I alle spørsmål som 
berører pensjonistene.
Pensjon. LO Stats Odd Jørgen 
Sørengen ga et historisk tilbake-
blikk på hvordan de første stats-
pensjonene ble til. Han tok for seg 
utviklingen av statspensjonene 
frem til vi fikk Folketrygden, og 
deretter samordningen. Deltakerne 
på konferansen var veldig opptatte 
av hva som ville skje med våres 
pensjoner nå og I fremtiden. Søren-
gen kunne berolige alle som var 
født før 1953, med at de ville få det 
samme som før. Når det gjelder 
personer født etter 1953, var det 
vanskelig å forusette nøyaktig hva 
de ville få, da det fortsatt var 
mange brikker som ikke var falt på 
plass. Dette blir ikke helt klart før 
høsten 2011, da den nye pensjons-
reformen trer I kraft. 

Forsikringer. NOF har mange forsi-
kringsordninger. Sekretariatsleder 

Terje With
Leder i NOFs pensjonistutvalg

PensjonistspaltaVellykket pensjonistkonferanse

i NOF, Thor Manum, tok forsam-
lingen  med på en gjennomgang  
av ordningene. Det var en meget 
godt gjennomført leksjon, og det 
var flere av deltakerne som hadde 
spørsmål om forsikringsordning-
ene. De mest aktuelle spørsmål 
gikk på reise- og hjemforsikring, 
samt gruppeliv.

haakonsvern. Kommandør Geir 
Flage entret så podiet, og gav oss en 
god informasjon om organisasjonen 
og virksomheten ved Haakonsvern. 
Deretter gav han oss en orientering 
om de fartøyer vi hadde og ville få 
i fremtiden. Han kom inn på kapa-
siteter og oppdrag for fartøyene, 
samt den store personellutfordrin-
gen dette medførte. Videre kunne 
han fortelle at de nå ville få en heli-
kopterbase på Haakonsvern, som 
han så som positivt.

Handlingsplan for Pensjonistutvalget og pensjonsreformen var noen av 

temaene på pensjonistkonferanse til NOFs Pensjonistutvalg (NOF/PU).

Misjonstillegget økes
En god nyhet til de som tjenestegjør 
i internasjonale operasjoner.

Lokale lønnsforhandlinger på 
lønnsplan 05.128 – internasjonale 
operasjoner – er avsluttet.

Det var satt av 6 625 955 til for-
handlingene. Partene, Forsvarsde-
partementet og organisasjonene, ble 
enige om å justere misjonstillegget 
opp med 1 000 per måned for samt-
lige kategorier.

Endringene gjelder fra 1. septem-
ber 2010.

Fornying av førerkort
Bilkjøring og fornying av førerkort 
er noe som angår veldig mange 

pensjonister. Pensjonistutvalget i 
NOF er medlem av SAKO. NOF/
PU har blitt bedt av SAKO å 
komme med innspill i forbindelse 
med offentlig høring om fornying 
av førerkort, og kurs 65 +, som 
sannsynligvis vil bli gitt som et til-
bud for alle pensjonister. Styret i 
NOF/PU behandlet denne saken 
ganske inngående, og vil komme 
med innspill til høringen.

Pensjonisttreff i Bergen
I Bergen har de hatt en oppegående 
pensjonistforening siden 1999. 
Dagen før pensjonistkonferansen 
var to av stifterne, samt NOF/PUs 
medlemmer, til stede på en sam-
menkomst på brygga i båthavnen 

på Haakonsvern. Det var en hygge-
lig aften, hvor Kjell Tveiten og Svein 
Einestrand sto ansvarlig for arran-
gementet og var vertskap.

Gardestridsgruppen 
består
Hærstaben kunngjorde 14. septem-
ber at Hans Majestet Kongens 
Garde ikke skal løse sitt bered-
skapsoppdrag med virkning fra 1. 
januar 2011. Dette var en beslut-
ning som kom etter at Forsvarsde-
partementet hadde bedt alle for-
svarsgrenene se på muligheten om å 
spare penger. Nå har Forsvarssjefen 
har tatt grep og meldt at Gardens 
oppdrag ikke blir endret.



fra Nof kaleNdereN

www.milnytt.no Vi har endelig fått et nytt navn på hjemmesiden. Etter lang-
varige forhandlinger er domenet nof.no vårt. Vi har inngått et samarbeid med assist-
2nett som er et web-byrå som leverer design og webløsninger. Den nye siden www.
nof.no ble lansert 13. oktober og mange spennende nyheter følger siden. Vi har jobbet 
mye med design og innhold, vi ville gjøre siden mer brukervennlig og tidsriktig for 
medlemmer og tillitsvalgte. En skal nå med den nye siden kunne navigere enkelt på 
sidene og finne fram til det som en lurer på. 

Følg med på www.nof.no  - en internettside for alt befal! 

Den 4.oktober avsløres i Hurum en minde-
støtte for helten fra Kjøgebrugt Iver Huit-
felt. På 200 aarsdagen etter at han med 
sine 500 mann fandt heltedøden.

Huitfeldt var chef for det forrerste linje-
skip «danneborge» i en eskadre, der fra 
land krysset mot vinden op imot den sven-
ske flaate. Herunder blev hans skip rammet 
og kom i brand. Han bestuttet at bringe sig 

og sine som offere for den øvrige flåtens 
sikkerhet, kastet anker og fortsatte kam-
pen. Kun 3 mand reddet seg i en jolle. 

Som et manende tegn for alle normænd 
staar støtten ved Hurum kirkegaard, at 
enhver normand, naar landets velfærd 
maate kræve det, maa tænke paa dettes 
sikkerhet og ofre sin egen.

For 100 år siden
Utdrag fra Underofficersbladet • Kristiania 1910

Arrangement dato sted
Elev- og kadettkonferanse 05.- 07. november Lillestrøm

Forbundstyremøte 13- 16. november Oslo

Landstyremøte 15.- 18.november Bæreia

LO-Kartellkonferanse 23.- 25. november Gol

Lo stat kursomtale er lagt ut på Internett: 
www.lostat.no. 

Kursene (opphold, mat, reise) er gratis for 
medlemmer i NOF. Se også egne utlysninger av 
andre kurs og aktiviteter i regi av OTV/OMTV og 
lokalavdelingen.

ros…

til de i Forsvaret  

som har jobbet for  

et skattefritt 

familietillegg. 

…og ris

til FD for ikke å  

inkludere engasjert 

befal i den nye  

avensements

ordningen.

NOF størst blANt bEFAlEt
For første gang noensinne har Norges Offisersforbund (NOF) blitt den største  

arbeidstakerorganisasjonen blant ansatte i Forsvaret. Ved å passere 5000 medlemmer  
har forbundet med god margin blitt det forbundet som organiserer flest tjenestegjørende befal.

Siden 1990 har forbundet hatt en økning i medlemstall på over 60 prosent.
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NORSK FLYTTEFORBUND
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NFF Norsk Flytteforbund
AS Adams Express, 
Boks 206 Skøyen, 0213 Oslo 
Tel 23011450
Faks 23011451
oslo@adamsexpress.no         
www.adamsexpress.no

Bergen Flytningsbyrå AS, 
Storbotn 108, 5083 Øvre Ervik
Tel 55193900
Faks 55194240
petter.visted@bergen-flytningsbyra.no
www.bergen-flytningsbyra.no

Cargo Partner AS, 
Boks 43 Sentrum, 0101 Oslo
Tel 24134060
Faks 24134061
oddvar@cargopartner.no   
www.cargopartner.no

Christiania Transport-Bureau AS, 
Ensjøvn 12, 0655 Oslo
Tel 22683107
Faks 22681107
rolfj@christiania-transport.no

Hasselberg Transport AS, 
Håndverkervn 8, 9018 Tromsø
Tel 77633333 Faks 77635558  
ken.baatnes@hasselberg.no

Håkull AS, 
Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes
Tel 51636060  Faks 51636050
tom.ims@haakull.no
www.haakull.no

Jakobsen Transport AS, 
Boks 1012, 4294 Kopervik
Tel 52850966
Faks 52851460
post@jakobsen-transport.no         

Kongstein & Sønn AS, 
Thranesgt 2, 3187 Horten
Tel 33041128
Faks 33043324
Hkongste@online.no

Kristiania Visergutkontor AS, 
Verkseier Furulundsv 21, 0668Oslo
Tel 22151555
Faks 22151563
visergut@kvk.no
www.kvk.no

Majortrans Flytteservice AS, 
Boks 39 Røa, 0701 Oslo
Tel 67161616
Faks 67161617
ornulf.jenssen@majortrans-frogner.no 
oslo@majortrans.no        
www.majortrans.no

-avd Bergen: 
Boks 197 Nesttun, 5853 Bergen 
Tel 55925280
Fax 55925290 
bergen@majortrans.no
www.majortrans.no

-avd Stavanger: 
Boks 244, 4066 Stavanger  
Tel 51443900
Faks 51443901
stavanger@majortrans-frogner.no 
stavanger@majortrans.no
www.majortrans.no

NFB Transport Systems AS, 
Boks 52,  1401 Ski
Tel 66813800
Faks 66813801
nfb@nfbtransport.no
www.nfbtransport.no

Lauritz M Olsen Flyttebyrå, 
Skibåsen 16 D, 4636 Kr.sand   
Tel 38044600 
Faks 38044601
post@lmo.no
www.lmo.no

Rekdal Transport AS, 
Breivika Industriv. 41, 6018 Ålesund
Tel 70143070
Faks70155007 
rekdal@c2i.net rekdal-transport.no 
www.rekdaltransport.no

Skullerud Flyttebyrå AS, 
Hannestadvn 7, 1617 Fredrikstad
Tel 69399940
Faks 69397340
firmapost@skflytte.no
www.skflytte.no

H K Solberg AS Transport, 
Boks 4033, 4606 Kristiansand, 
Tel 38044111
Faks 38044315
post@hk-solberg.no
www.hk-solberg.no

Vinjes Transport AS, 
Østre Rosten 98 B, 7075 Tiller, 
Tel 72900900 
Faks 72900939
flytting@vinjes.no
www.vinjes.no 

Wergeland AS, 
Boks 243 Nyborg, 5871 Bergen
Tel 55535600
Faks 55535640
wergeland@wergeland.biz
www.haukedal.no                 
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Fax 55925290 
bergen@majortrans.no
www.majortrans.no

-avd Stavanger: 
Boks 244, 4066 Stavanger  
Tel 51443900
Faks 51443901
stavanger@majortrans-frogner.no 
stavanger@majortrans.no
www.majortrans.no

NFB Transport Systems AS, 
Boks 52,  1401 Ski
Tel 66813800
Faks 66813801
nfb@nfbtransport.no
www.nfbtransport.no

Lauritz M Olsen Flyttebyrå, 
Skibåsen 16 D, 4636 Kr.sand   
Tel 38044600 
Faks 38044601
post@lmo.no
www.lmo.no

Rekdal Transport AS, 
Breivika Industriv. 41, 6018 Ålesund
Tel 70143070
Faks70155007 
rekdal@c2i.net rekdal-transport.no 
www.rekdaltransport.no

Skullerud Flyttebyrå AS, 
Hannestadvn 7, 1617 Fredrikstad
Tel 69399940
Faks 69397340
firmapost@skflytte.no
www.skflytte.no

H K Solberg AS Transport, 
Boks 4033, 4606 Kristiansand, 
Tel 38044111
Faks 38044315
post@hk-solberg.no
www.hk-solberg.no

Vinjes Transport AS, 
Østre Rosten 98 B, 7075 Tiller, 
Tel 72900900 
Faks 72900939
flytting@vinjes.no
www.vinjes.no 

Wergeland AS, 
Boks 243 Nyborg, 5871 Bergen
Tel 55535600
Faks 55535640
wergeland@wergeland.biz
www.haukedal.no                 
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Vi takker Forsvarets tjenestemenn for godt samarbeid i 2003 
og ønsker godt nytt år og fortsatt godt samarbeid i 2004

A-B Flyttebyrå, 
Bjørghaug, 7750 Namdalseid  
Tel 74 27 91 15
Faks 74 27 91 16   
post@ab-flyttebyra.no   
www.ab-flyttebyra.no

	 ❦

Hasselberg Transport AS 
Håndverkervn 8, 9018 Tromsø    
Tel 77 63 33 33 
Faks 77 63 55 58 
firmapost@hasselberg.no
www.hasselberg.no

	 ❦

Håkull AS
Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes             
Tel 51 63 60 60
Faks 51 63 60 50
flytting@haakull.no
www.haakull.no

	 ❦

Johs Lunde Flytteservice AS 
Lønningshaugen 15,  
5258 Blomsterdalen             
Tel 55 11 32 20 
Faks 55 11 32 21
flytting@wergeland.biz       
             

	 ❦

Kongstein & Sønn AS 
Thranesgt 2, 3187 Horten                
Tel 33 04 11 28   
Faks 33 04 33 24
post@kongstein.no
www.kongstein.no

Kristiania Visergutkontor AS 
Verkseier Furulundsv 21, 
0668 Oslo
Tel 22 15 15 55
Faks 22 15 15 63  
visergut@kvk.no     
www.kvk.no

	 ❦

Kaarvands Transport
Brøttemsveien 147, 
7072 Heimdal
Tel 72 88 95 00
Faks 72 88 95 01
o-kaarv@online.no

	 ❦

Rekdal Transport AS 
Breivika Industriv. 41, 
6018 Ålesund 
Tel 70 11 79 00
Faks 70 11 79 01
post@rekdal-transport.no 
www.rekdaltransport.no

	 ❦

Skullerud Flyttebyrå AS 
Hannestadvn 7, 
1617 Fredrikstad 
Tel 69 39 99 40
Faks 69 39 73 40
firmapost@skflytte.no
www.skflytte.no

	 ❦

H K Solberg AS Transport 
Boks 4033, 
4606 Kristiansand, 
Tel 38 04 41 11  
Faks 38 04 43 15
post@hk-solberg.no    
www.hk-solberg.no

Stavanger Flyttebyrå AS 
Dusavikveien 21, 
4007 Stavanger  
Tel 51 53 04 75 
Fax 51 52 49 07
post@stavangerflyttebyra.no
www.stavangerflyttebyra.no

	 ❦

Svenn's Transport AS,
Bodøterminalen, 8001 Bodø   
Tel 75 57 89 80
Faks 75 57 89 81   
info@svenn.no   
www.svenn.no

	 ❦

Vinjes Transport AS 
Østre Rosten 98 B, 7075 Tiller, 
Tel 72 90 09 00 
Faks 72 90 09 39
flytting@vinjes.no  
www.vinjes.no

	 ❦

Zachariassen 
Transport&Flytteservice as 
Straumsfjellsvn 9, 5353 Straume 
Tel 56 31 21 21  
Faks 56 31 21 20   
info@zachariassen-transport.no  
www.zachariassen-transport.no

NFF Norsk Flytteforbund  
– Når kvalitet og service teller

 www.flytteforbund.no ●			nff@flytteforbund.no ●  Postboks 13 Hovseter, 0705 Oslo  

NFF Norsk Flytteforbund

FlyttiNg er eN tillitssak – se etter NFF logoeN

NFF grunnlagt 1963


