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Volvo. for life

VIL DU VITE MER OM VOLVO V60? SEND ”V60” PÅ SMS TIL 2330.  
* PRIS INKL. FRAKT-, LEVERINGS- OG ADM. KOSTNADER LEVERT OSLA. VOLVO V60 D3 GJ.SN. FORBRUK 5.5 – 6,1 L/100 KM. CO2-UTSLIPP 144 – 162 G/KM. ** DRIVe KOMMER FØR 
SOMMEREN 2011. FORBRUKSDATA IKKE TILGJENGLIG ENNÅ. PRIS KAN ENDRES AVHENGIG AV AVGIFTJUSTERING. ALLE VOLVOS DIESELMODELLER HAR PARTIKKELFILTER SOM 
STANDARD. FORBEHOLD OM TRYKKFEIL. AVBILDET BIL KAN HA EKSTRAUTSTYR. TREFF VOLVO PÅ FACEBOOK.COM/VOLVOCARSNO OG WWW.VOLVOCARS.NO

LIVET ER MER ENN BILER. DET ER FØLELSEN AV
KRAFT, KONTROLL OG SIKKERHET. OG DET ER Å
NYTE DE DYRISKE FORMENE. DERFOR KJØRER DU
HELT NYE VOLVO V60 SPORTSWAGON.

PRØVEKJØR HOS DIN 
VOLVO FORHANDLER
Nå kommer oppfølgeren till Volvo S60 som 
ble lansert i september. Helt nye Volvo V60 
Sportswagon byr på fl eksibilitet og litt mer 
plass bak uten det minste kompromiss på 
sporty design og spennende kjøreopplevelser. 
Volvo V60 har det prisvinnende sikkerhets-
systemet City Safety som standard. Et system 
som ved kø og bytrafi kk selv kan bremse bilen 
om det registrerer at en kollisjon er i ferd med 
å inntreffe. I tillegg er Volvo S60 og V60 de 
første bilene i verden som kan stoppe av seg 
selv for fotgjengere (tilleggsutstyr).

Les mer på www.volvocars.no

VOLVO V60 D3 163 HK

FRA KR  412 800,-* 

VOLVO V60
FRA KR  328 800,-** 

VEIL. PRISER. HUSK AT DU SOM NOF-
MEDLEM FÅR EGEN MEDLEMSRABATT

VolvoV60_Befalsbladet_210x145_utf4.indd   1 10-11-29   14.39.50

LITEN SJANSE FOR DEG. 
STØRRE SJANSE FOR EN AV OSS.
Nå har LOfavør forsikringer som gir deg bedre dekning. 
For med 900.000 medlemmer må vi tenke på det meste.
Les mer om forsikringer og hent dine fordeler på lofavor.no 
Medlemstelefon: 81532600. SMS: Send LOT [Ditt postnr.] til 26250

LOfavør 210x147.indd   2 29.11.10   12.38



Omstillingen som Forsvaret har vært gjennom er den mest omfattende i norsk offentlig 
forvaltnings historie, nest etter NAV-reformen. Sammenlignet med en organisasjon uten 
omstilling utgjør endringene i Forsvaret en gevinst fra 2001 til i dag på 31 milliarder kro-
ner. Over lang tid har personellet i Forsvaret produsert både forsvarsevne og betydelige 
omstillingsresultater. På toppen av det hele vil vi i denne planperioden også produsere en 
effektiviseringsgevinst på minimum 600 millioner kroner. Som forbundsleder har jeg et 
godt bilde på hvilke enorme påkjenninger dette har vært for personellet. Samtidig er jeg 
stolt over å kunne representere et personellkorps som til de grader leverer over evne.

Gjeldende langtidsproposisjon slår utvetydig fast at innen 2012 skal Forsvaret være i 
balanse hva angår oppgaver, struktur og finansiering. En av faktorene for å bidra til det, 
er at Forsvaret skal få 800 mill kroner i friske penger. Dette beløpet er ennå ikke innfridd 
selv iberegnet 2011- budsjettet. Positivt var det derfor at statsminister Jens Stoltenberg 
kvitterte ut de resterende 300 mill. kroner til Forsvaret på LO-Stats kartellkonferanse 24. 
november i år, som vil komme i 2012. Likevel - det viktigste for oss er det at den bebudede 
balanse mellom oppgaver og ressurser blir innfridd innen 2012 og ikke hvilket beløp som 
er det riktige for å få dette til. I en slik balanse forutsetter vi at den inneholder et arbeids- 
og produksjonsmiljø som personellet kan trives i og at hver og en kan kjenne på kroppen 
at dette får vi til, uten at det må jobbes både halvannet og to årsverk.

For å få til et bærekraftig forsvar har personellet inngått en samfunnskontrakt med myn-
dighetene. Personellet forplikter seg til å gjennomføre tiltak som fører til en interneffektivi-
sering på 600 mill kroner i denne planperioden. På den annen side forplikter myndighetene 
seg til å skape balanse i Forsvaret gjennom budsjettene. Innen 2012 kommer personellet 
til å innfri sin del av kontrakten. Vi er på meget god vei til å levere mer enn kontrakten 
tilsier. Det som nå gjenstår er at regjeringen innfrir sine forpliktelser. Noe som er tvingende 
nødvendig. Dette er den eneste måten vi i fellesskap kan lykkes med noe som samfunnet 
forventer av oss. Vi har lykkes i å definere mål, midler og ansvar. Hva mer skal til for å 
lykkes? Vel, må myndighetene vise gjennomføringskraft!

Med trygg forvissning om at personellet gjør sin del av jobben vil jeg ønske alle en god jul 
og et godt nytt år. Det er særdeles vel fortjent. Så skal Norges Offisersforbund bidra til at 
myndighetene gjør sin del av jobben. 

For å lykkes
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 For å få til et bærekraftig forsvar har  

personellet inngått en samfunnskontrakt 

med myndighetene. 
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Krigsskolen
 Boks 42 Linderud, 0517 OSLO
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Mobil: 928 40 458

 E-post: tl@nof.no

 Østlandet II
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E-post: hh@nof.no
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 Kennet Bergland
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 E-post: kb@nof.no



SOM AVTALT

SOM AVTALT

I Forsvarsbygg er vi opptatt av dialog med leietakere 
og brukere av våre eiendommer. Gjennom hele dette året har 
vi ønsket å lytte til, forstå og følge opp det vi har lovet. Dette 
er noe vi kommer til å fortsette med i 2011. La oss gjøre en 
avtale.

E-post: servicesenter@forsvarsbygg.no

www.forsvarsbygg.no

Tlf: 815 70 445
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VI ØNSKER DERE ALLE EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!
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Etter at regjeringen Stoltenberg 
stengte Olavsvern ved Tromsø før 
jul 2008, har ubåtene og andre 
marinefartøyer manglet støtte-
funksjoner i landsdelen. Mangelen 
vil bli rettet opp når Ramsund blir 
bygget ut. En vesentlig positiv fak-
tor blir å slepe den 120 m lange 
flytekaien og andre flyttbare fasili-
teter for ubåtvåpenet fra Olavsvern 
sørover til den nye basen. Riktig-
nok blir ikke Ramsund en fullgod 
erstatning for Olavsvern med sine 
godt beskyttede fjellanlegg, men 
sjefen for ubåtvåpenet, komman-
dør Erik Bøe, mener likevel at 
Ramsund-planen vil gjøre ubåtvå-
penet mer fornøyd.

senest 2013. Flytekaien for ubåtene, 
som er en del av NATO-infrastruk-
turen, skal plasseres på et sted ved 
orlogsstasjonen der havet er så dypt 
at ubåtene kan legge til på begge 
sider samtidig og lade sine batterier 
(noe som tar 3–4 dager). Men hver-

ken prosjektering av de nye land- og 
kaianleggene eller mudringen er ennå 
foretatt. Dette kan ta sin tid. Orlogs-
kaptein Harald Furu, som er nytil-
trådt sjef på Ramsund, fremholder at 
alt skal stå klart senest i 2013.

Året vil for øvrig være 100-års-
dagen for opprettelsen av Ramsund 
orlogsstasjon. 

Foruten ladekapasitet inneholder 
flytekaien kontorer og møterom, 
dusj og garderober samt telefonut-
tak. Det poengteres at det vil skje en 
kvalitetssikring og overhaling av 
anlegget før det tas i bruk. Basen får 
alle kapasiteter det er behov for i 
Nord-Norge og er den eneste orlogs-
stasjon i Nord-Norge. Marinen og 
Kystvakten er primærbrukerne. 

  
«spesielt». Kommandør Erik Bøe 
medgir at det helt klart har vært 
«spesielt» at ubåtvåpenet ikke har 
hatt tilgang til Olavsvern i de siste 
to årene. Der fikk ubåtene vedlike-
hold, dokksetting og lading av bat-
teriene i et solid fjellanlegg, der tor-
pedoer og eksplosiver også kunne 

håndteres på en tilfreds-
s t i l l e n d e 

måte. Ramsund har ikke dokkmu-
ligheter, og slett ikke i fjell. Bøe 
skjuler ikke at han savner den gode 
fjelldokken i den gamle basen. FLO 
har begynt å undersøke hvilke andre 
alternativer som fins i nærområdet.

– Har ubåtvåpenet måttet redu-
sere seilingene i Nord-Norge i disse 
årene?

– Nei, men bortfallet av Olavs-
vern førte til at toktene i Nord 
Norge måtte bli kortere enn før, og 
flere ubåter ble satt inn som kom-
pensasjon, svarer kommandør Bøe. 

oppgraderingen. Helhetsplanen for 
Ramsund orlogsstasjon utarbeides 
av Generalinspektøren for Sjøfor-
svaret etter noenlunde samme lest 
som den tidligere Helhetsplanen 
for Haakonsvern. Forsvaret ønsker 
mer plass i befalsforlegningene, 
både fordi spesialstyrkene bruker 
Ramnes skytefelt mer og fordi flere 
ubåter og overflatefartøyer ventes 
å gå inn til orlogsstasjonen. Andre 
bygg og anlegg på basen skal pus-
ses opp og havnen skal ryddes for 
PCB-gifter. Ramsund-planen kom 
i stand ikke minst som et resultat 
av problemene som ble skapt for 
ubåtvåpenet da Regjeringen satte 

Gir støtte til ubåtene
Ubåter på tokt i nord trenger fra 2013 ikke lenger å seile til Haakonsvern når de skal lade batteriene, la 

mannskapene hvile ut eller få utført mindre reparasjoner, men kan stikke inn til Ramsund ved utløpet 

av Ofotfjorden. Dette blir resultatet når helhetsplanen for orlogsstasjonen er gjennomført. Men det blir 

ikke snakk om en fast marinebase.
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kroken på døren på den gamle 
basen sør for Tromsø. 

– Prisen for Ramsundplanen er 
ennå gradert. Dels er man i plan-
leggingsfasen og dels pågår for-
handlingene med kommersielle 
aktører fortsatt, eller ikke er påbe-
gynt. Dessuten er FLO og Forsva-
rets bygningstjeneste inne i bildet, 
slik at det i øyeblikket er vanskelig 
å fremskaffe pålitelige tall, opply-
ser kommandørkaptein Per Rog-
stad, som er presse-, og informa-
sjonsrådgiver for Generalinspektø-
ren for Sjøforsvaret.

mange faktorer. Nedleggelsen av 
Olavsvern var et resultat av mange 
faktorer. For det første gikk 

Forsvarsstudien 2000 inn for dette, 
og dernest støttet både daværende 
generalinspektør for Sjøforsvaret, 
forsvarssjefen, Militærfaglig utred-
ning 2003 og etterfølgende stor-
tingsproposisjon tanken. Et flertall 
på Stortinget vedtok til sist at base-
virksomheten skulle konsentreres 
om Haakonsvern. 

Fra Arbeiderpartiets fraksjon i 
den daværende forsvarskomiteen, 
påpekte Signe Øye at en viderefø-
ring av Olavsvern ville ha kostet 
182 mill. kroner over en 20-årspe-
riode. Hun mente at stengningen 
sparer forsvarsbudsjettet for 32 mill. 
kroner i årlige driftsutgifter. Davæ-
rende formann i 

forsvarskomiteen, Jan Petersen (H), 
argumenterte derimot med at kost-
nadene ved å beholde basen var vel-
dig små og ikke ville bety noen ting 
for balansen i forsvarsbudsjettet. 
Basen var det eneste sjømilitære 
støttepunktet i Nord-Norge og var 
til stor nytte for både norske og alli-
erte sjøstridskrefter. 

I sin tid var Olavsvern bl.a. også 
fast tilholdssted for en MTB-skva-
dron og Sjøheimevernet. Sistnevnte er 
nå flyttet til Trondenes ved Harstad. 

Trykkammeret. Med i dragsuget ved 
stengningen gikk også trykkamme-
ret som var en viktig sikkerhetsfak-
tor i forbindelse med ubåtredning 
og dykkeroperasjoner i nord. Senest 
i begynnelsen av 2008 var Olavs-
vern sentrum for NATOs største 
dykkerøvelse i sitt slag (EOD/IED) 
der mer enn 200 minedykkere fra ti 
land deltok, pluss en rekke observa-
tører fra ytterligere seks land. Uten 
trykkammeret ville det ikke vært 
mulig å arrangere slike øvelser, som 
gikk på Olavsvern i år etter år.

Trykkammeret var også en vik-
tig sivil ressurs, og berget årlig 
mange liv gjennom et nært samar-
beid mellom legene på Universitets-
sykehuset i Nord-Norge og opera-
tørene på Olavsvern. Kammerope-
ratørene deltok i en frivillig bered-
skapsordning. 

sTENgT: Mange beklaget sterkt stengingen av 
Olavsvern orlogsstasjon i Tromsø. Særlig ble fjell-
anleggene nevnt som viktige for Marinen. Bildet 
viser et fartøy fra Sjøheimevernet i dokken i fjell-
anlegget ved Olavsvern. Nå er også Sjøheimevernet 
flyttet fra Tromsø. Foto: FMS



Til alle NOF-medlemmer

Nå er det jul igjen!Bettina og Kristin i Forsvarets Personellservice 

ønsker dere alle en koselig jul og ett riktig godt 

nyttår. Dette er årstiden for mye levende lys og 

dessverre tiden for mye brann og branntilløp, så 

sjekk at røykvarslere og brannslokkingsapparat 

er i orden.
Har du forsikringsspørsmål, så ta kontakt  

med oss på telefon 23092470 eller send oss en 

mail: sparebank1@fpservice.no.
GOD JUL!

Mvh for FP

Julen 2010

Kristin Bettina

Ønsker du å vite mer om hva du kan oppnå ved å 
samle forsikringene dine i FP? 
Eller ønsker du å vite mer om de gode forsikrin
gene du har tilgang på? 

Samler du forsikringene dine 
gjennom Forsvarets Personellservice 
oppnår du våre beste betingelser. 

Gjelder skadeforsikring (eks. ulykke og verdisak
forsikring). En av forsikringene må være bil,  hjem 
eller husforsikring. LOfavør Kollektiv Hjemforsikring 
teller som en forsikring.
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kunde 

5 %

Konto
bonus 

5 %

3 Forsikringer
10 %

4 Forsikringer
15 %

5 Forsikringer + eKunde

20 %

+ + +Rabatt

10 %

Forsvarets Personellservice
Forsikringene leveres av vår samarbeidspartner 

SpareBank 1 Skadeforsiking AS

Ta kontakt med Kristin eller Bettina for en 

hyggelig forsikringsprat. Tlf: 23 09 24 70 

evt mail: sparebank1@fpservice.no

Forsvarets Personellservice  • www.fpservice.no  • Telefon:  23 09 24 00

FP gir sine medlemmer:

• Høy rente på innskudd

• Gode lånebetingelser

• Nettbank

• Gruppeliv

• Diners

• Esso

• Gebyrfrie tjenester

• Personlig service

• Store rabatter på forsikring

• Kontokreditt

Forsvarets Personellservice tar vare på sine medlemmer!

årår

Spar inntil 40 % på forsikringene dine gjennom FP og Sparebank1

God jul og 
godt nytt år!



Å ta over etter Moe er som 

å hoppe etter Wirkola. Egil 

André Aas, NOFs nyvalgte 

leder, gleder seg til å lede 

Forsvarets største arbeidsta-

kerorganisasjon.

NINA hANssEN (tekst)  

moRTEN hANsEN (tekst og foto)

– Jeg er veldig klar til å overta. 
Veldig, understreker Aas, like etter 
at han ble klainn Torbjørn Bongo 
som nestleder. 

– Jeg har kjent ham i mange år. 
Han var leder av kadettutvalget 
da jeg drev med

Til alle NOF-medlemmer

Ønsker du å vite mer om hva du kan oppnå ved å 
samle forsikringene dine i FP? 
Eller ønsker du å vite mer om de gode forsikrin
gene du har tilgang på? 

Samler du forsikringene dine 
gjennom Forsvarets Personellservice 
oppnår du våre beste betingelser. 

Gjelder skadeforsikring (eks. ulykke og verdisak
forsikring). En av forsikringene må være bil,  hjem 
eller husforsikring. LOfavør Kollektiv Hjemforsikring 
teller som en forsikring.

Bank
kunde 

5 %

Konto
bonus 

5 %

3 Forsikringer
10 %

4 Forsikringer
15 %

5 Forsikringer + eKunde

20 %

+ + +Rabatt

10 %

Forsvarets Personellservice
Forsikringene leveres av vår samarbeidspartner 

SpareBank 1 Skadeforsiking AS

Ta kontakt med Kristin eller Bettina for en 

hyggelig forsikringsprat. Tlf: 23 09 24 70 

evt mail: sparebank1@fpservice.no

Forsvarets Personellservice  • www.fpservice.no  • Telefon:  23 09 24 00

FP gir sine medlemmer:

• Høy rente på innskudd

• Gode lånebetingelser

• Nettbank

• Gruppeliv

• Diners

• Esso

• Gebyrfrie tjenester

• Personlig service

• Store rabatter på forsikring

• Kontokreditt

Forsvarets Personellservice tar vare på sine medlemmer!

årår

Spar inntil 40 % på forsikringene dine gjennom FP og Sparebank1
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Nærmere 70 NOF-medlemmer 

diskuterte NOF/BFO-samarbeid 

og utformet handlingsprogram-

mene til Norges Offisersfor-

bunds Elevorganisasjon (NEON) 

og Norges Offisersforbunds 

Kadettforening (NOFKA). 

ChRIsTIAN INgEbRIgTsEN (tekst)

NOF og BFO signerte tidligere i år en 
samarbeidsavtale som blant annet 
skulle berede muligheten for en frem-
tidig sammenslåing av organisasjone-

ne. Ungdomsutvalgene har ikke vært 
dårligere og har også seg imellom inn-
gått bindende samarbeid. De fleste 
deltakerne på Elev- og kadettkonfe-
ransen på Lillestrøm så langt flere for-
deler enn ulemper ved å bli én organi-
sasjon, og ønsker å videreutvikle sam-
arbeidet mellom så vel NOF og BFO 
som ungdomsorganisasjonene.

handlingsprogram. Mye av fokuset 
denne helgen ble på utformingen av 
handlingsprogram. Elevene og 
kadettene fikk gjennomslag for 
mange av punktene sine i NOFs 
handlingsprogram, under landsmø-
tet tidligere i år. Blant annet fikk 
både NEON og NOFKA stemme-
rett i landsstyret. I tillegg fikk de 
lagt inn valgfrihet mellom bolig-

støtte og militær bolig, samt at til-
leggsansiennitet skal tilkomme 
underveis i utdannelsen. Nå var det 
på tide å sette seg nye mål, og begge 
utvalgene jobbet frem handlings-
program for 2011–12. NEON vide-
refører blant annet kampen for like 
vilkår for personell som går på fler-
årige befalsskoler, samt økonomisk 
løft for befalselevene. 

Ny og fornyet tillit. Helgen ble avslut-
tet med valg. Carl Wilhelmsen ble 
enstemmig valgt som leder i 
NOFKA i ytterligere ett år. I NEON 
ble det atskillig mer kniving, men 
til slutt var det Såvi Stubseid fra 
Forsvarets Ingeniørhøyskole som 
endte opp som ny leder. Magnus 
Strømme ble nestleder. 

Deltakerne på elev- og kadettkonferansen samlet. Foto: Morten Granhaug.

Staket ut kursen
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moRTEN gRANhAUg/mARgREThE bRATT

PF har vært gjennom den samme 
prosessen som NOF og BFO er i 
nå, og for dem endte det med 
sammenslåing. For PF er fagfore-
ningsmakt innflytelse gjennom 
ett stort forbund. Arne Johanne-
sen poengterer at forbundet er 
veldig opptatt av oppslutning, og 
dette er en helhetlig tanke – helt 
fra potensielle medlemmer starter 
på Politihøyskolen. 

Fra midten av åttitallet fantes 
det fire organisasjoner for politi-
ansatte. I 1986 undertegnet de to 
største forbundene en samarbeids-
avtale med intensjon om sammen-
slåing. 

Sammenslåingen ble realitet i 
1997, ti år etter, noe som Johan-
nessen mente var altfor lang tid. 

– Å samle seg i Politiets Felles-

forbund har gitt muligheten til å 
bygge en større organisasjon, med 
større innflytelse, mer solid øko-
nomi, større fokus på kompetan-
sebygging hos tillitsvalgte og å få 
etablert forbundet som en vesent-
lig samfunnsaktør og premissle-
verandør, sier Johannesen.

Han poengterer at arbeidsta-
kere i Norge har opparbeidet seg 
sterke og viktige rettigheter i 
Norge. 

– Det er svært viktig at så 
mange som mulig organiserer seg 
for å sikre disse rettighetene også 
inn i fremtiden, sa Johannessen. 

PF-lederen brukte politikon-
flikten som eksempel på at stør-
relse og samhold er viktig i arbeids-
livet. Denne konflikten pågikk 
over flere år, og var en kamp hvor 
hensikten var å bedre arbeidsvil-
kår og lønn for politiet. 

Stort forbund – stor innflytelse
Arne Johannessen, leder av Politiets Fellesforbund (PF), er energisk, positiv, 
høylytt og klar i sin tale når han snakker om sammenslåingen av politiets 
arbeidstakerorganisasjoner ved årtusenskiftet. 

Arne Johannessen mener innflytelsen øker med forbundets størrelse. Foto: Margrethe Bratt.

Hersketeknikker
Fra tid til annen blir enkelte politi-
kere beskyldt for hersketeknikker. 
Live Bressendorf Lindseth besøkte 
konferansen for å fortelle litt om 
hva som egentlig ligger i hersketek-
nikker, og hvilke vi alle sammen 
bruker i den daglige omgangen med 
mennesker. 

Den klarer seg best som tilfreds-
stiller andres behov for å bli likt og 
anerkjent, var et gjennomgangstema 
i presentasjonen. Videre henviste 
hun til faglig styrke, utholdenhet, 
sosial styrke og det å trigge lysten til 
å yte gjengjeld. Hun brukte også 
mye tid på hvordan man kan få gjen-
nomslag for sine synspunkter med 
effektiv språkbruk. Dette gikk blant 
annet på grunnleggende ting som å 
la motparten slippe til, være kort og 
presis, samt å appellere til både følel-
ser og fornuft.



Regjeringen vil fjerne ordningen 

med én fri flyreise i året. Det 

mener NOF er uakseptabelt. 

sTAAlE I REITEN (tekst)

Regjeringen la i oktober frem stats-
budsjettet for 2011. Noe bortgjemt 
var det en setning i tilknytning til 
post 01 Driftsutgifter. På kryptisk 
vis varsler denne at Forsvarsdepar-
tementet vil avvikle, eller redusere, 
ordninger hvor personell i Forsvaret 
har én flyreise pr. år uten krav til 
tilknytning til stedet en drar til. 

I forslag til budsjett står det:
«Reduksjonen innenfor kapitlet 

inkluderer avvikling av, og reduk-
sjoner i, ordninger hvor personell i 
Forsvaret kan reise gratis. Denne 
tilpasningen bringer Forsvaret mer 
i tråd med de generelle ordningene 
i staten for øvrig. Ingen rettighets-
reiser berøres.» Norges Offisers-
forbund er nå i kontakt med poli-
tisk ledelse i Forsvaret for å få 
departementet til å justere stand-
punktet.  

– Personell i Forsvaret har en 
ekstraordinær belastning gjennom 
beordringssystemet, og reisene 
kompenserer noe for denne belast-
ningen. Når Forsvaret dreier sin 
aktivitet mot nord, er besøksreisen  
et av flere nødvendige tiltak for å få 
flere til å flytte og bli værende i For-

svaret, samtidig som man kan opp-
rettholde kontakt med familie og 
venner på tidligere tjenestested, sier 
Torbjørn Bongo, nestleder i Norges 
Offisersforbund. 

Han forklarer at disse reisene er 
en kompensasjon for den utstrakte 
beordringen som finner sted for de 
aller fleste befal. Hvor de fleste i 
løpet av karrieren må påregne å 
skifte tjenestested og bosted flere 
ganger. Det har da en verdi å kunne 
opprettholde kontakt med tidligere 
miljø og venner.

– Vi kommer til å fortsette med 
dette arbeidet og håper Forsvarsde-
partementet kan forstå hvilket inn-
grep dette vil gjøre i de enkelte 
familier, forklarer Bongo.

         Aksepterer ikke  
fjerning av besøksreiser

Den foreslåtte endringen ble debattert 
på Norges Offisersforbunds (NOF) 
landsmøte i oktober, med en egen utta-
lelse knyttet opp mot familiepolitikk:

«Det nye Forsvaret har et tjeneste-
mønster som medfører stor arbeids-
belastning ute ved avdelingene og 
hyppig beordringer til internasjo-
nale operasjoner. 

Befal i Forsvaret er i forbindelse 
med vakt, øving, beredskap og tje-
neste i operasjoner i utlandet unn-
tatt fra vernebestemmelsene om 
arbeidstidens lengde i arbeidsmiljø-
loven. Undersøkelser som Forsvaret 
selv har gjennomført viser at det jo 
flere beordringer og perioder du har 
i internasjonale operasjoner – desto 
større belastning er det for familien. 
Når du er hjemme, er også arbeids-

belastningen også stor. I gjennom-
snitt arbeider befal i Forsvaret hal-
vannet årsverk, og ved enkelte avde-
linger opp mot to årsverk. Tjenesten 
i Forsvaret medfører at antallet 
befal som skiller seg, ligger langt 
over det som er gjennomsnittet for 
resten av befolkningen. En slik 
belastning medfører at arbeidsgiver 
må ha gode ordninger om de skal 
klare å holde på personellet, og at 
personellet skal klare å ta vare på 
familien. 

I Regjeringens forslag til bud-
sjett for 2011 foreslår Regjeringen 
en reduksjon i ordningen med fly-
reiser for befal og befalsfamilien. 
Ifølge Regjeringen er dette for å 
bringe Forsvaret mer i tråd med de 
generelle ordninger i staten for 
øvrig. 

Mener Regjeringen at beord-
ringsplikten innenlands og beord-

ringssystemet til tjeneste i interna-
sjonale operasjoner er det normale 
i den øvrige statsforvaltningen? 

Ingen andre i statsforvaltningen 
har så få verneregler og så stor 
arbeidsbelastning i forbindelse med 
tjeneste i inn- og utland. Forslaget 
fra Regjeringen er ikke i samsvar 
med den samme Regjeringens for-
slag om å satse på familiepolitikken 
i Forsvaret. 

Landsmøtet i Norges Offisers-
forbund krever at politisk ledelse i 
departementet må snu i denne 
saken. Vi aksepterer ikke at mulig-
heten befalet har til å ta vare på 
familien blir redusert gjennom til-
feldige kutt i Forsvarsbudsjettet. 
Familiepolitikken i Forsvaret må 
styrkes. 

Landsmøtet krever derfor at 
antallet rettighetsreiser for befalet 
og befalsfamilien blir øket.»

Departementet må snu
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Besøksreiser i Forsvaret Fra handlingsprogrammet
Reglene for å ta ut besøksreiser for yrkesbefal, avdelingsbefal, vernepliktig akademisk befal og 
krigsskolekadetter:
■   Tilkommer 2 enkeltreiser pr kalenderår. Befalet må ha vært tilsatt i Forsvaret gjennom hele 

kalenderåret for å tilkomme reisene. 
■   Tilkommer ytterligere 2 enkeltreiser pr kalenderår til tilknytningssted. Tilknytning til reisemål 

skal dokumenteres. Tilknytning har man dersom hovedpersonen eller dennes ektefelle/sam-
boer/partner er oppvokst (har tilbrakt minst 10 av de første 20 leveår) der, eller har foreldre 
eller barn bosatt der. Befalet må ha vært tilsatt gjennom hele kalenderåret for å tilkomme 
reisene. 

■   Reisene kan ikke overføres til annet kalenderår

Norges Offisersforbund skal bidra til 
at Forsvaret er en foregangsetat innen 
området familiepolitikk. Sosiale forhold 
må vektlegges for å ivareta den enkelte 
families behov. Enslige er også en kategori 
familie med behov som må ivaretas.
Forbundet skal arbeide for et veltilpasset 
tilbud innenfor flysamordning og styrke 
tilbud av besøksreiser, rettighetsreiser og 
haikereiser.

IllUsTRAsjoNsFoTo: Torgeir Haugaard, Forsvaret
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odd-EINAR EIlERTsEN, FoRhANdlER NoF

Områdene som nå blir gjenstand 
for omstilling er støttefunksjoner, 
personellforvaltning,

ivaretakelse av ansvaret for drift-
senheter i Forsvaret (DIF/BRA 
ansvaret) og en helhetlig

betraktning av IKT virksomhe-
ten. Tilpassing til rammene og 
effektivisering innen disse område-
ne danner grunnlag for å foreta en 
styrking av operativ evne direkte og 
indirekte.

Ny struktur. Oppdragene skal gjen-
nomføres i henhold til lover og 
avtaleverk, samt «Bestemmelser for 
kvalitetssikring av helse, miljø og 
sikkerhetsarbeidet ved planlegging, 
gjennomføring og oppfølging av 
omstillingsprosesser i Forsvaret». 

Gjennom ny organisasjonsstruk-
tur, klare linjer og ansvarsfordeling, 
skal omstillingen sikre samsvar 
mellom oppgaver og ressurser.

Informasjonsbehov. NOF får stadig 
tilbakemeldinger om at informa-
sjonsbehovet er stort og eller man-
glende. Omstillingen, eller det som 
nå blir oppfattet som en personell-
reduksjon, kan få innvirkning på 
den enkeltes hverdag. Da er det sær-
deles viktig med god informasjon.

Utfordringene nå er at kortene 
holdes tett til kroppen, før arbeids-
givers forslag til organisering leg-
ges frem. Det som er kjent er at det 

er stort fokus på kutt i årsverk.  
Da er det særdeles viktig at alle 
personellmessige konsekvenser blir 
beskrevet på en god måte, og  
ikke minst at konsekvensene blir 
behandlet i de forskjellige arbeids-
miljøutvalgene. 

Rotterace. Stort tidspress og lite tid 
til kvalitetssikring av prosessene er 
daglig tema på tilbakemeldingene 
fra våre tillitsvalgte ute i linjen. 

Kommentar fra en garvet tillits-
valgt ute ved en av våre baser: «Fy 
fan for et rotterace med denne 
omstillingen.  Det som skulle være 
nesten enkel overføring og tilpas-
ning av arbeidsstokken, er nå blitt 
en omstilling på liv og død.»

Forhandlinger. Arbeidsgivers forslag 
til organisering skal være gjenstand 
for drøftinger på de nivå der perso-
nellet er berørt, St.prp. nr 1 sier 
blant annet at:

«Det legges opp til at den detal-
jerte organiseringen skal skje i sam-
arbeid med de ansattes organisasjo-
ner og i samsvar med lov og avtale-
ver». 

Organisatoriske endringer under 
BRA nivå, skal forhandles på DIF 
nivå. Foreslåtte endringer på fir-
kanter over dette nivå skal forhand-
les mellom de sentrale arbeidstaker-
organisasjonene og FSJen. Hele 
omstillingsprosessen inklusiv per-
sonell løpet skal være klar til å bli 
iverksatt 1. august 2011.

Videre utvikling av  
Forsvarets organisasjon

Fortsatt  
skarp kritikk
Forsvaret får fortsatt skarp kritikk fra 
Riksrevisjonen for virksomhetsåret 2009. 
Riksrevisjonen mener også at den opera-
tive evnen ikke har økt siden 2005.

sTAAlE I REITEN

Da forsvarsbudsjettet for 2011 nylig ble 
lag frem het det at «Regjeringen legger 
opp til å videreføre det styrkede nivået 
på øving og en ytterligere styrking av 
bemanningen tilknyttet brigaden i 
Nord-Norge». Riksrevisjonen har på 
sin side funnet få tegn til at det har fun-
net sted noen styrking av Forsvaret de 
siste årene, eller til vekst i Hæren. 

Tvert imot mener revisjonen at For-
svarets operative evne, eller kampkraft, 
samlet sett ikke har økt siden 2005. 
Den konstaterer at Hæren, til tross for 
økte rammer, «ikke har hatt den plan-
lagte progresjon i 2009», og at «viktig 
personell, viktige avdelinger og viktig 
materiell mangler». Riksrevisjonen ber 
Forsvarsdepartementet vurderer kon-
sekvensene av dette over tid.  I en kro-
nikk i Aftenposten sier forsvarsminis-
ter Grete Faremo at Forsvaret siden 
2005 har øket med 2000 årsverk. 

Forsvarets kjøp av utstyr får til 
dels knallhard kritikk fra Riksrevisjo-
nen. Den har blant annet avdekket 
«to betydelige anskaffelser hos én 
betydelig leverandør», der halvparten 
av det som ble levert ikke inngikk i 
rammeavtalen. Dette er da gjort uten-
for konkurranse, sier revisjonen.

Også Forsvarsbygg får skarp kritikk 
for innleie av konsulenter og at innleide 
konsulenter attesterer regninger fra de 
samme firmaene de er innleid fra. Når 
man stiller seg slik er risikoen for mis-
ligheter betydelig, konstaterer revisjo-
nen. Den hevder at Forsvarsbygg har 
brutt en rekke instrukser, som anbuds-
regler. Forsvaret må selv ta rollen som 
prosjektledere, sier revisjonen. 

Forsvaret får også litt ros, for å ha 
blitt flinkere til å betale regninger. 
Antall forfalte fakturaer ble redusert fra 
ca. 4900 i 2008 til i overkant av 1300 i 
2009.

Den nye ledelsesstrukturen kom på plass i fase 1 av omstillingen. 

Omorganisering av logistikkvirksomheten ble startet i fase 2A. 

Forsvaret skal i fase 2B fornye organisasjonen som ligger til grunn 

for løsing av Forsvarets oppgaver. 

Ny struktur:
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odd-EINAR EIlERTsEN (tekst)

Formålet med seminaret var å gi de 
tillitsvalgte bedre kjennskap til 
NOF og NOFs handlingsprogram. 
I tillegg  fikk deltakerne bedre for-
ståelse for lover og avtaler som er 
inngått for befalet,  lov og avtale-
forståelse som «grunnmur» under 
de spesifikke avtalene inngått for 
befalet, og omstillingsprosessen i 
forsvaret.

Omstilling fase 2B ble viet mye 
oppmerksomhet, og tilbakemeldin-
gen som høyt tempo med korte 
tidsfrister var gjennomgående. 

NOFs medlemmer skal være 
trygge på at de blir ivaretatt på en 
god måte av godt skolerte tillits-
valgte i den omstillingsprosessen vi 
er inni nå.

Vår samarbeidspartner Tom Hanne-
stad fra Sparebank 1 forsikringer 
deltok på seminaret med mye god 
informasjon angående våre kollek-
tive forsikringer og ikke minst vil-
kårene i Gruppeforsikringen til for-
bundet. Det var også satt av tid til 
orientering hos alarmsentralen SOS 
International i København. 

Forbundets forsikringer innenfor 
blant annet reise og fritid er knyttet 
opp mot denne sentralen. Det er 
betryggende å se hvilke støtteappa-
rat som settes i sving om medlem-
mene og deres familier er ute og 
reiser, og eventuelt blir utsatt for en 
ulykke, skade eller tyveri. Klarer 
man å ringe alarmsentralen, og for-
klare hvor man er, så starter et 
imponerende apparat for å støtte og 
få dem hjem så snart som mulig.

lydhØRE TIllITsVAlgTE: Fra venstre Kennet Bergland Jonas Olsen, Pål Samueljord, Morten Kongs-
gaard, Bjarte Lien, Arne Bakkland og Kenneth Viken. 

NOF kraftsamler 
tillitsvalgte
NOF har gjennomført et seminar for sine ATVer og HTVer i FLO og 

INI. De tillitsvalgte kommer fra hele landet og er en fin blanding av 

nye og garvede tillitsvalgte.

Medlemsfordeler
Som NOF-medlem kan du få en 
rekke rabatter på for eksempel 
overnatting og leiebil.

Overnatting. medlem i NOF 
og automatisk medlem av LO 
favør sitt fordelsprogram, får 
du rabatt på bla alle feriereiser. 
LO-favør sitt fordelsprogram 
kan også by på rabatterte pri-
ser på hotell, og gir deg hele 20 
prosent på Choice hotels. Eller 
du kan få dobbeltrom til 995 
kroner hos Rica. Skulle du ha 
behov for leiebil kan fordels-
programmet i LO favør gi deg 
inntil 25 prosent rabatt.

Logg deg inn på www.lofa-
vor.no for å se alle fordelene du 
får ved å være medlem. Husk du 
trenger medlemsnummeret ditt 
for å logge deg på. Skulle du ha 
mistet medlemskortet ditt hvor 
ditt personlige medlemsnummer 
er oppført, kan du sende oss en 
mail og eller ringe så kan vi 
sende deg et nytt kort.

drivstoff. Som medlem i NOF 
kan du benytte deg av et annet 
fordelsprogram som heter fordel-
privat som kan også gi deg mulig-
heter til rabatter på overnatting, 
drivstoff og andre julegaver. 

Logg deg på www.fordelpri-
vat.no. Når du er førstegangspå-
logger kan det se ut som om du 
må betale en avgift – denne er 
allerede innlemmet i ditt med-
lemskap i NOF og vil ikke 
komme til innkreving dersom du 
oppgir partnerkode N579VA

bagasje. Skulle du trenge reise-
utstyr som kofferter, vesker, 
lommebok eller kanskje en 
dokumentmappe med ditt eget 
navn, får du som medlem i NOF 
hele 35 prosent rabatt hos PM 
(Personal management) sin nett 
butikk www.pmi.no.

For å få NOF-rabatten må 
følgende kampanjekode benyt-
tes ved kjøp: nof119. Merk at 
gyldig medlemskap kontrolle-
res i etterkant og er en forut-
setning for å få rabatten.



moRTEN hANsEN (tekst)

Regjeringen la i budsjettforslaget 
for 2011 opp til at Kystvakten får 
en faktisk styrking på 47,2 mill. 
kroner gjennom tilførsel av friske 
midler, intern ressursfrigjøring og 
bortfall av merverdiavgift på inn-
leie av fartøyer. Likevel mente den 
at det var nødvendig med stramme 
prioriteringer for å løse Forsvarets 
samlete oppgaver på en god måte. 
Regjeringen la derfor opp til at ett 
lavere prioritert fartøy i den indre 
kystvakten i Sør-Norge midlertidig 
ikke skulle patruljere i 2011. 

har snudd. Nå har forsvarsministe-
ren og Regjeringen snudd, og går 
bort fra forslaget om at et fartøy i 

indre kystvakt i sør ikke skulle 
patruljere.

– Samtlige fartøyer i den indre 
kystvakten i Sør-Norge skal patrul-
jere også i 2011, sier forsvarsminis-
ter Grete Faremo.

Ny vurdering. – Bekymringsmeldin-
gene jeg har fått, ikke minst fra 
ordførerne på Sørlandet, gjorde 
inntrykk. Jeg har således tatt initia-
tiv overfor forsvarssjefen og bedt 
om en fornyet vurdering, sier for-
svarsminister Grete Faremo.

Forsvarssjefen har konkludert 
med at beredskapen ivaretas om 
den forutsatte innsparing spres på 
flere fartøyer i den indre kystvakten 
i Sør-Norge.

– Jeg støtter en slik tilnærming, 

og dermed vil samtlige fartøyer i 
den indre kystvakten i Sør-Norge 
patruljere også i 2011, sier forsvars-
minister Grete Faremo. 

Reduksjon. Kystvakten i sør vil altså 
patruljere med fem fartøyer neste 
år. De tre fartøyene i indre kystvakt 
vil ha redusert patruljering. Reduk-
sjonen i antall patruljedøgn vil være 
den samme som ved den tidligere 
planlagte løsningen med ett fartøy 
uten patruljering.

I NOF er man fornøyd med at 
alle fartøyene i KV Sør også neste 
år blir operative.

– Jeg er glad for at Regjeringen 
har lyttet til de innspill som har 
kommet i saken, sier Torbjørn 
Bongo, nestleder i NOF

Legger ikke kystvaktskip til kai
skAl sEIlE: KV Nornen og alle de andre fartøyene i indre kystvakt skal seile også neste år. Foto: Erik Drabløs/Forsvarets mediesenter

I statsbudsjettet for neste år la Regjeringen opp til at ett kystvaktfartøy i Sør-Norge skulle legges 

Regjeringen har nå snudd, og vil la alle fartøy i den indre kystvakt seile også i 2011. 
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Regjeringen har lagt fram  

et forslag om å bevilge ekstra 

penger til områder som veteran-

oppfølging og ammunisjon  

til Hæren.

sTAAlE I REITEN (tekst)

Regjeringen foreslår å styrke den 
etablerte kompensasjonsordningen 
med 100 millioner kroner innevæ-
rende år. Dette for å sikre rask 
utbetaling i sakene. Regjeringen 
foreslår at beløpet gis som tilleggs-
bevilgning på forsvarsbudsjettet.

– Dette er viktig for at de som 
har erstatningssaker skal få et raskt 
oppgjør. Bevilgningen er også med 
på å styrke Regjeringens troverdig-
het i forhold til veteraner, sier Egil 
Andrè Aas, forbundsleder i Norges 
Offisersforbund. 

Han er også glad for at det nå er 
bevilget ekstra midler til ammuni-
sjon i Hæren, slik forbundet har 
etterspurt ved flere anledninger.

mer ammunisjon. Regjeringen ønsker 
å styrke skyteutdanningen i Hæren. 
Derfor foreslås det å bruke 50 mil-
lioner kroner ekstra for at Hæren 
skal kunne anskaffe mer ammuni-
sjon til utdanning av befal, vervede 
og mannskap. Regjeringen foreslår 
at dette beløpet tilføres Hæren ved 
bruk av merinntekter som er til-
kommet forsvarssektoren i løpet av 
2010. 

De foreslåtte midlene vil bidra til 
å styrke skyte- og feltutdanninga i 
Hæren ved at det kan gjennomføres 
øvelser opp mot kompaninivå. Når 
Hæren i tillegg slipper ekstra 
ammunisjonskostnader til trening 
før operasjoner i utlandet, vil sky-
teutdanningen i Hæren heves til et 
betydelig høyere nivå.

Flere avdelinger i Hæren har 
allerede god tilgang på ammuni-
sjon. Eksempler er Grensevakta, 

Garden, Krigsskolen og andre sko-
leavdelinger samt de styrkene som 
forbereder seg på operasjoner i 
blant annet Afghanistan. 

Å styrke Hærens ammunisjons-
anskaffelser vil bidra til å løfte de 
andre avdelingene i Hæren, og vil 
innebære mer øvingsskyting i felt 
for Hærens avdelinger i Indre Troms 
og i Østerdalen. 

Vedlikehold. Regjeringen foreslår 
også å styrke budsjettet til de nasjo-

nale festningsverkene med 10,5 mil-
lioner kroner. Pengene skal brukes 
til prioriterte vedlikeholdstiltak.  
Tilstandsanalyser gjennomført i 
2007 avdekket et stort vedlike-
holdsbehov ved de nasjonale fest-
ningsverkene. Kvalitetssikring av 
analysene bekrefter at vedlikeholds-
behovet er stort, og for noen byg-
ninger og murer er det større enn 
det som ble avdekket i 2007.

Mer til veteraner og ammunisjon

kUlER og kRUTT: Hæren får en ekstrabevilgning på 50 millioner til kjøp av ammunisjon.  
Arkivfoto: Anders Martinsen.
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Forsvaret snur, og endrer  

ikke Gardens oppdrag.

mARgREThE mEyER bRATT (tekst)

Hærstaben ga tidligere i høst mel-
ding til Garden at beredskapsopp-
draget ikke lenger skal løses med 
virkning fra 2011. Årsaken til dette 
var at Hærstaben så mulighet til å 
spare 70 millioner norske kroner. 
Forsvarsdepartementet (FD) har i 
ettertid satt eksisterende planverk 
for beskyttelse og evakuering av 
Kongehuset i krise og krig ut av 
kraft. Nå har forsvarssjefen tatt 
grep og meldt at Gardens oppdrag 
ikke blir endret.

I krig og fred. Hans Majestet Kon-
gens Garde (HMKG) består av ca. 
1000 mannskaper og befal for å 
drifte oppdraget som livvaktavde-
ling for Hans Majestet Kongen og 
hans familie i fred, krise og krig. Av 
disse 1 000, som er fordelt på ulike 
kompanier og stab, er det omlag 
350 som danner det som ofte blir 
kalt for gardestridsgruppen. Dette 
er det personellet som er best øvet 
på tvers av kompani og stab. Denne 
styrken er en stående ressurs som 
når som helst kan settes inn på kort 
varsel i alt fra naturkatastrofer, 
ulykker og nasjonal krisehåndte-
ring. HKMG står på høy beredskap 
for å løse dette oppdraget. 

Press fra NoF. Norges Offisersfor-
bund ble oppmerksom på saken da 
hovedtillitsvalgt i HMKG, Nils 
Haarseth, slo alarm og stilte en del 
relevante spørsmål rundt personell 
og drift, og de faktiske konsekven-
sene av at denne gruppen blir ned-
lagt for å spare penger i budsjettet. 

14. september ble spørsmålet 
stilt direkte til FD. Daværende for-
bundsleder Peter A. Moe ble inter-
vjuet av VG angående saken 15. 
september, og uttalte at det var kri-

tikkverdig å gjøre inngrep i HMKG 
uten at Garden selv hadde fått uttalt 
seg om saken. 

De avdelingstillitsvalgte i Norges 
Offisersforbund og Befalets Felles-
organisasjon ved HMKG har sam-
arbeidet godt i saken. De forfattet 
et brev som de sendte til lederen av 

Utenriks- og forsvarskomiteen, Ine 
Marie Eriksen Søreide, 7. oktober.

– Dette har vært en viktig sak 
for våre tillitsvalgte i Garden og for 
Norges Offisersforbund som forelø-
pig har gitt et positivt resultat, sier 
Eigil Jespersen, forbundssekretær i 
NOF. 

I bEREdskAP: Gardens skal fortsatt utføre sitt beredskapsoppdrag. Foto: Stian Breivik

Endrer ikke Garden





Visjon
Norges Offisersforbund – forbundet for alt befal.
Et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus 
på kvalitet og rettferdighet til beste for
våre medlemmer og Forsvaret. 

Del 1 - Våre ambisjoner
1. Påvirkning
Norges Offisersforbund skal videreutvikle og pro-
filere forbundet som en viktig premissleverandør 
i forsvars- og sikkerhetspolitiske saker. Norges 
Offisersforbund skal prioritere arbeidet med 
påvirkning av hele det politiske miljø og det depar-
tementale myndighetsnivå.

2.  Organisasjonsfaglig  
innflytelse

Norges Offisersforbund  skal arbeide for at 
Landsorganisasjonen  skal profilere seg sterkt 
i forsvarspolitisk sammenheng, og gjennom det 
underbygge og målbære NOFs standpunkter.

NOF skal arbeide aktivt med å fornye LO i Norge 
slik at den blir en sterk og partipolitisk uavhengig 
hovedorganisasjon. Det fagligpolitiske samarbei-
det skal styrkes. 

NOF skal arbeide for at LO skal være det natur-
lige førstevalg, for alle arbeidstakergrupper i 
norsk arbeidsliv

NOF skal være pådriver for avviklingen av 
bevilgninger til politiske partier fra arbeidslivets 
organisasjoner, og skal bidra aktivt til å eliminere 
sammenblanding av roller.

3. Samarbeid
Norges Offisersforbund skal søke å videreutvikle 
samarbeidsformene mellom organisasjonene i 
Forsvaret i den hensikt å bedre vilkårene for de 
militære arbeidstakerne. Forbundet skal legge 
forholdene til rette for et tilsvarende samarbeid på 
regionalt og lokalt plan.

Norges Offisersforbund skal videreutvikle det 

gode samarbeidet med Befalets Fellesorganisa-
sjon og søke et formalisert samarbeid mellom alle 
befalsorganisasjonene. Norges Offisersforbunds 
mål er én organisasjon for alt befal i Forsvaret.

4. Ledelse og medbestemmelse
Norges Offisersforbund skal påse at lover og 
avtaler i arbeidslivet etterleves, og at arbeidsta-
kerne gis reell medbestemmelse. NOF skal bidra 
til at Forsvarets ledelsesfilosofi skaper et godt 
arbeidsmiljø og gjensidig respekt mennesker 
imellom. Lederegenskaper og kjennskap til lov 
og avtaleverk skal vektlegges i forbindelse med 
lederutvelgelse. 

Del 2 - Vår arbeidsplass
5. Internasjonale operasjoner
Befalsyrket er i en særstilling ved at den enkelte må 
påregne å utsette seg for langvarig press, belast-
ning og høy risiko. For NOF er ivaretakelse av per-
sonellet høyeste prioritet. Det er viktig at samfunnet 
forstår og verdsetter innsatsen, og at lønns- og for-
sikringsordninger er tilpasset belastning og risiko. 

Norges Offisersforbund skal arbeide for:
•   helhetlig ivaretakelse før, under og etter opera-

sjoner som inkluderer et fullverdig somatisk og 
psykisk helsetilbud.

•   respektfull og verdig anerkjennelse av våre 
veteraner

•   å bedre hjemmestøtteordningene og at ordnin-
gene skal gjelde for alt befal uavhengig av hjem-
metilhørighet.

•   ved tvungen beordring skal varslingstiden økes 
til minimum 3 måneder

•   at det tildeles ressurser som er tilstrekkelig, for-
utsigbare og som står i forhold til oppgavene som 
forsvaret og den enkelte avdeling skal løse både 
hjemme og ved avdeling i internasjonale opera-
sjoner.

•   deployeringssyklusen må være forutsigbar og 
bærekraftig med en maksimum rotasjonsbelast-
ning på 1:4
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•   at beredskap skal kompenseres i forhold til den 
belastningen dette medfører for befalet og den-
nes familie.

•   at de vanlige regler i arbeidslivet gjelder under 
oppsetning og tilstrebes fulgt under deploy-
ering.

•   at en samlet tjenestetid på 12 måneder over en 
36 måneders periode gir skattefritak, uavhengig 
av enkeltperiodenes varighet.

6. Omstilling i Forsvaret
Omstilling er prosesser som kan gi store perso-
nellmessige konsekvenser. Det er viktig at fag-
foreningene deltar på alle nivå og i alle faser i en 
inkluderende prosess, for å ivareta rettigheter og 
bidra til å utvikle de beste løsningene.

Norges Offisersforbund skal arbeide for at:
•   omstillingene skal ta særlig hensyn til de perso-

nellmessige konsekvenser.
•   alle endringer i Forsvarets organisasjon skal 

være kost-/nytteeffektive, og at konsekvenser 
og effekt av gjennomførte omstillingstiltak skal 
evalueres.

•   distriktspolitiske hensyn må vike der de er til 
hinder for løsninger som vil gi betydelig bedre 
totalløsning for Forsvaret.

•   at det tildeles tilstrekkelige ressurser eller at det 
fjernes oppgaver tilsvarende årsverkbehovet 
slik at det er balanse mellom ressurser og opp-
gaver, før implementering av ny struktur.

•   at det utredes en innføring av to-besetnings-
modell i marinen.

7. Familiepolitikk
Norges Offisersforbund skal bidra til at Forsvaret 
er en foregangsetat innen området familiepolitikk. 
Sosiale forhold må vektlegges for å ivareta den 
enkelte families behov. Enslige er også en kategori 
familie med behov som må ivaretas.

Forbundet skal  arbeide for:
•   bedring av tjenestevilkårene for befal som er 

gift/samboer/partner med befal.

•   et veltilpasset tilbud innenfor flysamordning og 
styrke tilbud av besøksreiser, rettighetsreiser 
og haikereiser.

•   ressursmessig tildeling som innfrir målsetninge-
ne i Familiedirektivet og at tiltak innenfor områ-
det familiepolitikk omhandles i budsjettdialog og 
virksomhetsplan. 

•   Når situasjonen tilsier det, kan det tilrettelegges 
for fjernarbeid og hjemmekontor såfremt ordi-
nære arbeidsvilkår gjøres gjeldende.

•   familietillegg også skal omfatte de med under  
50 % samværsrett.

8. Realkompetanse
Realkompetanse skapes av utdanning, tjeneste-
erfaring og dyktighet. NOF vil jobbe for at real-
kompetansen er hovedfaktoren ift stillingskrav og 
tilsettinger.

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

velsene ikke settes høyere enn at realkompe-
tansebegrepet får anvendelse fullt ut etter sin 
hensikt.

•   arbeide for at Forsvaret har enhetlig personell-
forvaltning og likeverdige karrieremuligheter, og 
at H/S/L-stillinger skal tilstrebes

•   arbeide for alt befal sikres faglig bibehold/kom-
petanseheving gjennom studieuker som kom-
mer avdelingen til gode, uten at dette medfører 
lønnsmessig tap for den enkelte arbeidstager.

•   at realkompetanse og horisontalkarriere gir 
uttelling ved lønnsfastsettelse

9. Utdanning
Forsvarets utdanningssystem er hovedvirkemid-
del for å kvalifisere befalet til videre tjeneste. NOF 
vil at utdanningen skal basere seg på livslang 
læring, med en balansert fordeling mellom teori og 
praksis. Kompetanseutvikling og utdanning på alle 
nivåer skal lønne seg. 

Norges Offisersforbund skal arbeide for at:
•   Forsvarets behov for kompetent personell i 
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krigs- og fredsorganisasjonen skal styre utdan-
ningens form, lengde og innhold. Det militær fag-
lige innhold skal ikke svekkes. 

•   både det militærfaglige og det sivilfaglige innhol-
det i Forsvarets utdanning gir studiepoeng tilsva-
rende utdanningens omfang.

•   utdanningen samordnes mht kompetanse, plik-
ter og rettigheter på forsvarets grunnleggende 
skoler og at elevene ved flerårige befalsskoler 
skal få sersjant-/kvartermestergrad etter det 
første året.

•   det utarbeides relevante krav til faglig og peda-
gogisk kompetanse for personell som undervi-
ser ved Forsvarets avdelinger.

•   vernepliktig befal i plikttjeneste skal ha samme 
tilgang på voksenopplæring som soldater i tje-
neste.

•   det gis mulighet for innløsing av studielån der 
yrkesbefal selv har betalt sin utdanning.

•   grunnkurset på stabsskolen gjenopprettes med 
så stor kapasitet at utdanningen gis alle etter 
villighet.

•   befalsskolen utvikles i alle forsvarsgrener som 
en synlig og rekrutteringssterk institusjon.

•   krigsskolene skal gi utdanning både på bachelor 
– og masternivå

•   utdanningsbonus for befalselever skal tilsvare 
dimisjonsgodtgjørelse for vernepliktige mann-
skaper og reguleres tilsvarende. 

Del 3 -  
Våre arbeidsforhold
10. Befalsordningen
Norges Offisersforbund skal arbeide for å etablere 
en ny befalsordning basert på et enhetsbefalskorps.

Norges Offisersforbund skal arbeide for:
•   at Forsvarets hovedbemanning baseres på 

yrkesbefal, og andelen økes fra dagens måltall.
•   at realkompetanse legges til grunn for yrkes-

tilsetting.
•   at personell med aldersuavhengig kompetanse 

yrkestilsettes tidlig i karrieren

•   bedring av avansementsordningen. 
•   innføring av oppsigelsesvernet også for befal 

yrkestilsatt etter 1. januar 2005.
•   at avdelingsbefalsordningen erstattes med 

en modell som baseres på økt forutsigbarhet, 
mulighet for livslang militær yrkeskarriere og 
videreutdanning etter GBU 

•   at Forsvaret innfører utdanningstilbud tilsva-
rende 120 studiepoeng for avdelingsbefal i tje-
nesteperioden

•   kompetanse og karriereplaner må gi mulighet 
for horisontal karriere, for å beholde befal på 
lavere nivå i Forsvaret 

•   at alt avdelingsbefal skal kunne yrkestilsettes 
tre år etter beskikkelse som befal.

12. Inntektspolitikk 
Inntektspolitikken skal bidra til at Forsvaret evner 
å rekruttere og beholde motivert og kompetent 
personell. 

Norges Offisersforbund skal arbeide for:
•   en forsert grunnlønnsutvikling for medlemmene 

som reflekter ansvaret og kravene som  hviler 
på vår yrkesgruppe.

•   at regulativlønte kommer på samme lønnsnivå 
som overenskomstlønte.

•   at yrkesbefal tilståes samme rett som avdelings-
befal, ved at det etter 5 års tjeneste kan gjen-
nomføres flytting til valgfritt sted, og at denne 
flyttingen utløser pendlerrettigheter

•   at Forsvarets administrasjonssystemer skal 
tilpasses inngåtte tariffavtaler og være bruker-
vennlige.

•   at lønn under utdanning videreføres  uten reduk-
sjon i grunnlønn.

•   at lokale lønnsforhandlinger bygger på komplek-
sitet, arbeids- og ansvarsbelastning som hoved-
kriterier for lønnsavansement, og at tillegget 
gis som stillingstillegg. Avlønning skal bygge på  
partsinngått lokal lønnspolicy.

•   at «Forsvarets lønnspyramide» fjernes i sin hel-
het og at virkemidler ifm 2.3.8 brukes fullt ut.

•   kadettene tilkommer tilleggsansienniteten for 
krigsskoleutdannelse underveis i utdanningen

•   kadettene tilkommer et eget kadetttillegg.
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13. Tariffpolitikk 
Tariffpolitikken skal bidra til å gi en rettferdig kom-
pensasjon for merbelastning, risiko og ulemper. 

Norges Offisersforbund skal arbeide for:
•   at godtgjøring for øving i utlandet likestilles med 

øving i Norge og at vernebestemmelser søkes 
etterlevd.

•   at alle virkemidlene i Hovedtariffavtalen i Staten 
fullt ut nyttes for militært personell.

•   at pålagt fravær fra hjemmeavdeling/hjemme-
base, uten døgnkontinuerlig kompensasjon, utlø-
ser en særskilt godtgjøring.

•   å få gjeninnført et fast militærtillegg for befal
•   at befal som beordres til administrativ forplei-

ning sikres et fjerde måltid.
•   at prinsippet om bibehold av lønn under sykdom, 

jfr HTA § 11, praktiseres fullt ut i alle forsvars-
grener.

•   at det legges til rette for lønnsutvikling for avde-
lingsbefal og for personell som velger horison-
tal/alternativ karriere som gjenspeiler erfaring 
og kompetanse.

•   at befal ved øvelse, vakt, fartøystjeneste godt-
gjøres i forholdet 1:1 i henhold til Lønnsregulati-
vets fellesbestemmelser.

•   at befalet bibeholder variable tillegg ved fødsels-
permisjon, og hvis befalet tas ut av sin ordinære 
tjeneste under svangerskap.

•   at befal som gjennom ordinær arbeidstidsplan-
legging følger en turnuslignende tjeneste, får en 
redusert arbeidsplikt pr uke, tilsvarende vanlig 
turnustjeneste.

•   at planlagt avspasering (oppsatt ihht arbeids-
plan) gis samme vern som ferie ved sykdom.

•   at skoler og kurs, utover nivådannende utdan-
ning, som gjennomføres ut over normalarbeids-
tiden godtgjøres time for time.

14. Boligpolitikk
Norges Offisersforbund skal arbeide for gode og 
tidsriktige boforhold for alle kategorier befal og 
elever. 

Norges Offisersforbund skal arbeide for:
•   at den militære boligdekningen innenfor tjenes-

teområdene er tilfredsstillende ut fra befalets 

behov, og at alt befal kan tilbys et fullverdig bolig-
tilbud.

•   at allerede eksisterende boliger og messebygg 
oppgraderes tilsvarende.

•   at det gis valgfrihet mellom boligkompensasjon 
og militær bolig til kadetter/elever som blir beor-
dret til utdanning ved krigsskolene.

•   botiden må økes for å understøtte lengre ståtid 
og kontinuitet i avdelingene.

•   boforhold under skoler, kurs og oppsetning skal 
være tilfredsstillende. 

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

Norges Offisersforbund skal arbeide for: 
•   likeverdig behandling av personell uavhengig av 

bakgrunn, kjønn, seksuell legning, livssyn, etnisk 
eller kulturell tilhørighet.

•   å nå målsetningen om økt kvinneandel i Forsva-
ret

•   reell likestilling for alt personell i Forsvaret.

16. Helse, Miljø og Sikkerhet
God psykisk og fysisk helse er av største betyd-
ning for vår yrkesgruppe. NOF vil jobbe for et 
helhetlig helsetilbud, med spesiell oppfølging ifm 
internasjonale operasjoner. Arbeid i verneorgani-
sasjonen skal gis nødvendig prioritet. 

Norges Offisersforbund skal arbeide for:
•   at helseundersøkelse gjennomføres etter forut-

sigbare sykluser.
•   en aktiv bedriftshelsetjeneste med forebygging 

og ettervern til støtte for det enkelte befal.
•   at  ivaretakelse av IA-avtalen  blir en suksess på 

alle nivåer i organisasjonen.
•   at personell får tannhelsebehandling som en 

følge av at alle er gripbare til internasjonal tje-
neste. Tannlegeutgifter knyttet til medisinsk 
klarering ved beordring til internasjonal tjeneste 
dekkes av forsvaret. 

•   at arbeidsmiljøet kartlegges jevnlig og regler 
følges. 
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Del 4 - Vår organisasjon
17. Lokalavdelingene
Lokalavdelingene utgjør livsnerven i Norges Offi-
sersforbund og må organiseres og støttes slik at 
kvaliteten på medlemspleien blir best mulig. Lokal-
avdelingene skal i større grad tas med i sentralt 
utredningsarbeid.

Lokale tillitsvalgte sin evne og mulighet til å 
utføre sitt arbeid skal styrkes og videreutvikles, 
og det skal arbeides for at arbeidsgiver tilretteleg-
ger tjenesten på best mulig måte. Forbundet skal 
bidra med kompetanseheving og tilrettelegging slik 
at de tillitsvalgte får nødvendig tid og ressurser til 
å utøve sine verv.

Forbundet skal kontinuerlig tilrettelegge for 
utvikling av lokalavdelingsstrukturen i tråd med 
Forsvarets organisasjon.

18. Rekruttering og ivaretakelse
NOF skal arbeide for å befeste sin posisjon som 
den største befalsorganisasjonen og det naturlige 
førstevalg. Medlemmer skal oppleve at de blir hørt, 
og ivaretatt. Selv med en stor medlemsmasse skal 
NOF prioritere å ivareta medlemmene som enkelt-
personer.

Norges Offisersforbund skal:
•   satse kraftfullt på rekruttering og ivaretakelse 

av medlemmer og tillitsvalgte
•   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 

kjønn er representert i alle NOF’s styrer og 
utvalg

19. Informasjon
Informasjonsarbeidet i Norges Offisersforbund 
skal organiseres slik at man når ut til alle medlem-
mene. Forbundet skal utnytte den teknologien og 
de mediene/fora som best kan bidra til dette.
Forbundet skal også drive informasjonsvirksom-

het overfor opinionen og medlemmene. Det skal 
utarbeides en strategisk plan for informasjonsar-
beidet, som skal gjøres kjent for alle tillitsvalgte.

20. Pensjonister
Norges Offisersforbunds pensjonister er en ver-
difull ressurs som må oppmuntres til aktiv delta-
kelse i det faglige arbeidet. Forbundet skal arbeide 
for at medlemmene sikres en rettferdig utvikling 
av pensjonsnivå, -vilkår og andre rettigheter. For-
bundet skal arbeide for videreføring av dagens 
lovfestede pensjonsalder.

21. Forsikring og lån
Norges Offisersforbund skal arbeide for å gi med-
lemmene så gode låne- og forsikringstilbud som 
mulig. Norges Offisersforbund skal arbeide for at 
Forsvaret ivaretar sitt personell med tilfredsstil-
lende forsikringsordninger. 
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utvalg

19. Informasjon
Informasjonsarbeidet i Norges Offisersforbund 
skal organiseres slik at man når ut til alle medlem-
mene. Forbundet skal utnytte den teknologien og 
de mediene/fora som best kan bidra til dette.
Forbundet skal også drive informasjonsvirksom-

het overfor opinionen og medlemmene. Det skal 
utarbeides en strategisk plan for informasjonsar-
beidet, som skal gjøres kjent for alle tillitsvalgte.

20. Pensjonister
Norges Offisersforbunds pensjonister er en ver-
difull ressurs som må oppmuntres til aktiv delta-
kelse i det faglige arbeidet. Forbundet skal arbeide 
for at medlemmene sikres en rettferdig utvikling 
av pensjonsnivå, -vilkår og andre rettigheter. For-
bundet skal arbeide for videreføring av dagens 
lovfestede pensjonsalder.

21. Forsikring og lån
Norges Offisersforbund skal arbeide for å gi med-
lemmene så gode låne- og forsikringstilbud som 
mulig. Norges Offisersforbund skal arbeide for at 
Forsvaret ivaretar sitt personell med tilfredsstil-
lende forsikringsordninger. 
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mIlITæRTEkNIkk (tekst)

Saab arbeider bl.a. med å etablere et felles 
brasiliansk/svensk  forsknings- og utvi-
klingssenter. Senteret skal fokusere på 
utvikling av brasiliansk industri og pro-
dukter mot det internasjonale markedet.

I tillegg tilbyr Saab en rekke prosjek-
ter hvis Brasil velger Gripen:

– Gripen blir produsert i Brasil, i tillegg 
til at en stor del av utviklingsarbeidet som 
skjer rundt Gripen, vil bli utført i Brasil. 

– Brasilianske underleverandører til 
Gripen vil bli eneleverandører, dvs. at 
brasilianske deler vil finnes i alle fram-
tidige Gripen-fly, uansett hvor i verden 
de selges.

– Det brasilianske luftforsvaret og 
brasiliansk industri vil bli partnere med 
det svenske luftforsvaret og Saab når det 
gjelder design, utvikling og integrasjon 
av framtidige systemer på Gripen NG.

– Svenskene tilbyr også gjenkjøp tilsva-
rende verdien av en eventuell kontrakt.

        Jobber for
Gripen til Brasil

Saabs Gripenteam 
arbeider intenst for å 
selge Gripen til Brasil. 
Når det gjelder indus-
trielt samarbeid, kan 

svenskene tilby Brasil 
fordelaktige avtaler.

gRIPEN oVER ANdEsFjEllENE: Saab har lenge arbeidet mot landene i Sør-Amerika og 
satser nå sterkt i Brasil. Brasil planlegger å anskaffe 36 nye fly i første omgang, men det 
antas at kontrakten kan øke opp til 120 fly over tid. Konkurrentene til Brasils nye jagerfly 
er Gripen, Rafale og F-18 Hornet. Foto: Saab Gripen/ Norman Pealing



Den britiske regjeringen har ved-

tatt å kutte forsvarsbudsjettet. 

mIlITæRTEkNIkk (tekst)

Reduksjonen opplyses å være fra 
33,8 milliarder pund i 2011–12 og 
til 33.5 milliarder pund for 2014–
15. Dette innebærer en realnedgang 
på 8 prosent.

Av sparetiltak vil bl.a. hangar-
skipet HMS Ark Royal bli tatt ut av 
tjeneste nærmest umiddelbart, og 
ikke i 2014 som planlagt. Videre vil 
de nye hangarskipene som skulle 
erstatte dagens, bli utsatt. Dette 
betyr at Storbritannia vil være uten 
hangarskip for jagerfly i ti år før 
nye fartøyer kommer.

Samtidig har den britiske og den 
franske marinen inngått avtale om 
at det franske hangarskipet Charles 
de Gaulle skal konfigureres for at 
britiske F-35-fly i hangarskipsver-
sjon skal kunne operere fra det 
franske hangarskipet.

Det hevdes at Charles de Gaulle 

med F-35 om bord vil gjøre at Stor-
britannia og Frankrike, to nasjoner 
av medium størrelse,  fortsatt vil 
være globale aktører.

Til sammen har Frankrike og 
Storbritannia 50 prosent av Euro-
pas operasjonelle militære kapasitet 

og ca. 45 prosent av Europas sam-
lede forsvarsbudsjett. 

Russland har annonsert planer 
om å tredoble sitt forsvarsbudsjett 
over de neste ti årene. Budsjettet vil 
da komme opp i 613 milliarder 
USD (454 milliarder Euro).

Budsjettreduksjon i Storbritannia

Frankrike og Storbritannia vil samarbeide om tilpasse hangarskipet Charles de Gaulle slik at framtidige bri-
tiske F-35 (JSF) i hangarskipversjon kan opereres fra det franske fartøyet. Foto: Franske marine.

HMS Ark Royal vil bli tatt ut av tjeneste i løpet av kort tid. Foto: Royal Navy.
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Stuxnet - ny type IT-våpen Eurofighter mot  
Gripen i Tsjekkia
Eurofighter deltar på to store 
flyshow i Tsjekkia i høst.

Eurofighter-konsortiet skri-
ver i den forbindelse i en pres-
semelding at Eurofighter ønsker 
å bygge et langsiktig forhold til 
Tsjekkia. Eurofighter arbeider 
med muligheten for at Tsjekkia 
velger et fullt ut NATO-kompa-
tibelt jagerfly med større kapa-
sitet som erstatning for Gripen 
som det tsjekkiske luftforsvaret 
leaser i dag.

India inn i  
russisk jagerfly
I desember er det forventet at 
Russland og India vil signere 
en avtale om første designutvi-
klingssteg av et nytt femtege-
nerasjons  jagerfly.

Begge land er enige om å 
utvikle énseters og en toseters 
versjoner av flyet innen 2016. 
Flyet vil ventelig bli basert på 
Russlands T-50 prototype, som 
forventes operativt i det rus-
siske luftforsvaret fra 2015.

Nye helikoptre  
til Danmark
Danmark arbeider med anskaf-
felse av nye maritime helikop-
tre. De nye helikoptrene vil 
erstatte dagens Lynx Mk 90B, 
som er mer enn 30 år gamle.

De nye helikoptrene skal 
kunne opereres fra både dagens 
og framtidens marinefartøy 
med helikopterkapasitet.

Danskene ønsker også at 
helikopteret er uten, eller i alle 
fall med svært få, danske sær-
modifikasjoner.

Kandidater til kontrakten 
opplyses å være NHIndustries, 
Sikorsky, AugustaWestland og 
US Navy.

I sommer kom de første  

tegnene på et nytt IT-våpen. 

Den skadelige dataormen fikk 

navnet Stuxnet.

mIlITæRTEkNIkk (tekst)

Stuxnet er det første kjente eksem-
pelet på dataangrep over nettet på 
operasjonelt nivå.

Tidligere har dataangrepene 
vært på taktisk nivå, dvs. kortsik-
tige og med formål å utrette en 
lokal effekt umiddelbart.

Stuxnet innebærer et paradigme-
skifte innen cyberkrigføring. 

Tidligere bestod cyberkrigen i at 
hackere gjennomførte enklere angrep, 
og for eksempel tok seg inn i webser-
vere og endret informasjonen der. 

Stuxnett spres via USB-enheter, 
som for eksempel USB-minnet. Det 
installerer program på Windows 
datamaskiner, og programmet som 
da kjøres sprer seg gjennom data-
nettverket uten menneskelig inn-

blanding. Stuxnet leter opp data-
maskiner som anvendes i styrings- 
og kontrollsystemer i for eksempel 
industrien. Når programmet finner 
slike systemer, kontrollerer den om 
visse spesifikke parametere stem-
mer med målsystemet, og i så til-
felle sender det en oppdatering til-
bake til styrenodene. Dermed øker 
funksjonaliteten i de opprinnelige 
programmene.

I dag vet man ikke hva Stuxnet 
er planlagt å gjøre, men alternativer 
som virker rimelig kan for eksempel 
være at programmet stenger av 
smøremiddel til et industrielt mas-
kineri eller reduserer pumpeinnstil-
linger, slik at rørledninger sprek-
ker.

Alt tyder på at Stuxnet er tatt 
fram av noen med store ressurser. 
Flere antyder også at målet for 
Stuxnet kan ha vært kontroversielle 
anlegg i Iran. Uansett må vi i fram-
tiden regne med at programmer av 
denne typen kan ødelegge både til-
siktede og uttilsiktede mål, med 
store skader som følge.

Den bulgarske forsvarsministeren 
opplyste nylig at Bulgaria vil gå ut 
med en tilbudsforespørsel for nye 
jagerfly i løpet av 2011. 

Bulgaria vil anskaffe nye jagerfly 
til erstatning for dagens MiG-21. I 
tillegg planlegger det bulgarske 
luftforsvaret å oppgradere sine 
MiG-29.

De aktuelle kandidatene til nye 
bulgarske jagerfly forventes å være 
F-16, Eurofighter og Gripen. 

Valget av nye fly vil ventelig skje 
i løpet av 2012, og de nye flyene 
planlegges levert i 2015. Kontrakts-
verdien opplyses å være ca. 707 mil-
lioner USD.

Discovery Channel besøker Nammo Raufoss
Discovery Channel Canada besøkte 
Nammo Raufoss i oktober. Fjern-
synskanalen var i Norge i to uker 
for å gjøre opptak på ulike steder til 
det populærvitenskapelige pro-
grammet MegaWorld. 

Foruten Nammo Raufoss besøkte 
filmteamet skiflygingsbakken i Viker-
sund, samt norske bedrifter som kan 

vise fram spektakulær teknologi. 
Ved Nammo Raufoss konsen-

trerte  filmteamet seg om testsky-
ting av 40 millimeter Smart ammu-
nisjon samt M72 ASM. 

Tidligere har det vært laget tilsva-
rende programmer fra andre land, 
bl.a. Sverige og Sveits. Programmet er 
planlagt ferdig i mai 2011.

Bulgaria med jagerflyprogram
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mIlITæRTEkNIkk (tekst)

Både Eurofighter-konsortiet og med-
lemsstatene i det europeiske konsor-
tiet (Tyskland, Storbritannia, Italia 
og Spania) ønsker et bredt og langsik-
tig partnerskap med India. Dette ble 
understreket da styret i Eurofighters 
kontrollorgan møttes i New Delhi for 
første gang. Styret stiller seg bak 
kampanjen for at India skal velge 
Eurofighter i forbindelse med det 
indiske luftforsvarets Medium Multi-
Role Combat  Aircraft-program. Vel-
ger India Eurofighter, vil India delta 
i Eurofighter-programmet som en 
fullverdig og likeverdig partner, med 
de teknologiske og industrielle mulig-
hetene dette innebærer.

Faktisk kan vi tilby indisk indus-
tri og det indiske luftforsvaret å 
delta i felles produksjons-, utvi-
klings- og forskningsprosjekter, 
allerede før en eventuell kontrakt er 
avgjort, understreket styret.

India ønskes inn i Eurofighter

Frankrike forventer å få leveransen 
av to helikopterhangarskip av Mis-
tral-klassen til den russiske marinen. 
Det antas at Russland vil kjøpe en 
eller to franskbygde fartøyer av denne 
typen. Senere vil ytterligere 3–4 far-
tøyer bli bygget ved russiske verft, i 
samarbeid med franskmennene.

Frankrike har konkurrert med 
Spania, Nederland og det russiske 
United-skipsverftet.

Det har vakt bekymring i Russ-
lands nabostater, bl.a. i de baltiske 
stater, at den russiske marinen nå får 
fartøyer av Mistral-klassen. Bekym-
ringen ble heller ikke mindre etter at 
sjefen for den russiske marine skal 
ha uttalt at dersom fartøy tilsvaren-
de Mistral-klassen hadde vært til-
gjengelige under den russiske krigen 
mot Georgia i august 2008, så hadde 
den russiske svarthavsmarinen utført 
sine oppdrag i løpet av 40 minutter 
og ikke de brukte 26 timer.

Fransk helikopterhangarskip til Russland?

Eurofighter tilbyr India et bredt industrielt samarbeid. Nylig ble det hevdet at Eurofighter kom best ut i en 
teknisk-operativ evaluering av kandidatene som det indiske luftforsvaret har gjennomført. Det Indiske Medi-
um Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA)-programmet innebærer i første omgang anskaffelse av 126 jager-
fly, men det er forventet at antallet kan stige betraktelig. De øvrige kandidatene er: MiG-35, Dassault Rafa-
le, Saab Gripen, Boeing F/A-18 and Lockheed Martin F-16. Foto: Eurofighter

mIsTRAl-klAssEN: Russland vil trolig anskaffe 5–6 fartøyer av denne klassen, de to første vil bli bygget 
i Frankrike. Mistral-klassen kan transportere og deployere 16 helikoptre, 4 landingsfartøyer, 70 pansrede 
kjøretøy, 13 stridsvogner og 450 soldater. Foto: Franske marine

Flere ubåter i Japan
Japan planlegger å øke antall ubåter i landets maritime selvforsvars-
styrke, fra dagens 16 enheter til 22. Japan ønsker å øke sitt nærvær 
og marinekapasitet i de nære havområdene, særlig i Øst-Kina havet.
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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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LOfavør ønsker at du skal føle deg trygg utenfor 
jobben. Derfor vil vi gjerne hjelpe deg å gjøre 
hjemmet ditt så trygt som mulig.
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Avsluttes 31.12.2010
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ToR hUsby (tekst og foto)

Kjeller: Supersatsningen på militær 
høyteknologi har nådd toppen. Den 
blir for dyr å kjøpe i tilstrekkelige 
mengder, gir ikke uttelling for 
investeringene og er ikke optimal 
for å møte motstandere som har til-
passet seg høyteknologien.  Dette 
viser særlig krigene i Irak, Afgha-
nistan, Georgia og Libanon det siste 
tiåret. Kvantitet, treningsstandard, 
samvirke mellom våpensystemene 
og tropper på bakken, blir i stedet 
viktigere. 

Dette er hovedkonklusjonen i 
den nylig utgitte FFI-rapporten 
«Trender i militære operasjoner», 
som ble tatt opp til debatt i et full-
satt FFI-forum i høst.

 
UsA først. Som så ofte før er det 
USA som ligger først i løypa, påpe-
ker rapporten. Mens det har vært 
en ubrutt satsning på militær tek-
nologi siden første verdenskrig, som 
var gjennombruddet for moderne 
krigføring, signaliserte kansellerin-
gen i fjor sommer av hoveddelen av 
Future Combat System det første 
tegnet på at pendelen har snudd. 
Det hadde et budsjett på om lag 60 
norske forsvarsbudsjetter. Senere 
har utgivelsen av US Armys nye alt-
omfattende Capstone Concept i 
desember 2009 og Pentagons nye 
forsvarsstudie, Quadrennial Defen-
ce Review fra januar 2010 bekreftet 

trendskiftet. Forsvarsminister Gates 
gir klare signaler om at Pentagon i 
de neste fire årene vil prioritere 
kvantitet og treningsstandard, hel-
ler enn å kjøpe den mest avanserte 
teknologien. Vekten legges på 
utdanning og øving. Da kan avde-
lingene mest effektivt tilpasse seg 
ulike trusler. USAs glitrende, nær-
mest blodløse militære seire i Gulf-
krigen i 1991, erobringen av Afgha-
nistan i 2001 og av Irak i 2003, 
betegner samtidig høydepunktet og 
knekkpunktet for teknologisatsnin-
gen.

 
Flere soldater. Det nye trendskiftet 
gjenspeiler seg i at de siste årene har 
US Army og US Marine Corps fått 
15–20 prosent økning i mannskaps-
styrken. Økningen er et klart brudd 
med utviklingen etter Vietnam-kri-
gen, der bakkestyrkene ble stadig 
mindre. Den nye tenkningen viser 
seg i både i The Surge i Irak i 2007 
og i økningen av bakkestyrker i 
Afghanistan.

– Vernepliktdebatten er tilbake 
i amerikansk offentlighet. Man 
blir ikke lenger sett på som en 
skrulling om man snakker om 
gjeninnføring av den. På kort sikt 
er dette neppe aktuelt, men på len-
gre sikt kan vi ikke utelukke det. 
Debatten går livlig i den amerikan-
ske hæren og marinekorpset. Der 
har man konkludert at de har for 
få folk til å kjempe dagens kriger 

og de som truer i horisonten, sier 
oberstløytnant Egil Daltveit. 
Sammen med major Jan Frederik 
Greiner og oberstløytnant Palle 
Ydstebø står de bak FFI-rapporten 
som er en del av prosjektet Fremti-
dens landmakt, som skal avsluttes 
ved utgangen av 2011.

– Trendskiftet må være relevant 
for Norge?

– Alt som skjer av militær 
utvikling er relevant for Norge. 
Det er derfor viktig å danne seg 
det store bildet av hva de allierte 

Den militære  
pendelen snur
Toppen for supersatsing på militær høyteknologi er nådd.  

Kostnadene er for høye i forhold til gevinsten.
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og våre motstandere gjør slik at vi 
unngår feilinvesteringer, fremhe-
ver Daltveit. Før han kom til FFI i 
fjor var han sjef for planavdelin-
gen til ISAF-styrkenes etterret-
ningsstab i Kabul.

soldaten i sentrum. Han mener det 
er svært viktig å følge med i den 
teknologiske utviklingen, men man 
må ta utgangspunkt i mennesket 
som løser oppdrag. USA og Israel 
har kommet langt i å utvikle for 
eksempel Unmanned Ground Vehi-

cles (UGV) som hjelper soldatene 
på slagmarken. Men en fiende kan 
ikke overgi seg til en robot. En tek-
nologi som erstatter soldatene er en 
blindgate. Det er soldatene som skal 
gjøre jobben.

Da Russland invaderte Georgia i 
2008, hadde georgierne bedre utrust-
ning enn russerne og hadde øvd på 
trening av enkeltmann, lag og tropp. 
Georgierne kunne gjøre det ganske 
bra mange steder, men forsvaret 
hang ikke sammen. Russerne hadde 
umoderne våpen fra Sovjet-tiden, 
men vektla trening på brigade-/divi-
sjonsnivå og taktisk samvirke. 
Sammen med numerisk overlegenhet 
førte dette til russisk seier.

– Har Norge fulgt med i 
timen?

– Vi i FFI har studert erfarin-
gene fra krigene i Irak, Afghanis-
tan og Russlands invasjon av Geor-
gia i 2008, og hvilke eventuelle 
konsekvenser disse måtte ha for 
Hærens og HVs struktur er en del 
av dette bildet. Jeg ser det som vik-
tig at FFI-prosjektet skal munne ut 
i gode forskningsbaserte råd til 
GIH, GIHV og til Forsvarsdepar-
tementet, fremhever Daltveit.

«Trender i militære operasjoner» 
advarer for øvrig mot at en forvit-
ring av evnen til taktisk samvirke 
kan føre til at det ikke lenger vil 
være attraktivt for allierte som leg-
ger trening til Norge, å øve sammen 
med våre styrker. Langt alvorligere 
vil det kunne bli i en eventuell 
Artikkel 5-operasjon i Norge. 

lærdommer. FFI-rapporten forsøker 
også å trekke lærdommer av Israels 
konflikt med Hizbollah i 2006 og 
Hamas i 2008/09, m.fl. Det var ikke 
mangel på avanserte våpen eller på 
en moderne doktrine som førte til at 
Israel med sine 30 000 soldater tapte 
mot 3000 Hizbollah-soldater i Sør-
Libanon, men mangelen på trening 
av egne styrker og motstanderens 
kombinasjon av konvensjonell krig-
føring og opprørskrigføring. Utfor-

dringen var i stor grad hybrid. Det 
ble ikke bedre for israelerne da sam-
virket mellom hærens våpen ikke 
fungerte. Det sviktet fra enkeltmann 
og stridsvognsbesetninger opp til 
forsvarsledelsen. Ikke minst hadde 
man unnlatt å trene på samvirke 
mellom bakke- og luftstyrker. Luft-
styrkene skulle hovedsakelig brukes 
strategisk.

gaza. I 2008 prøvde Hamas i Gaza 
å kopiere Hizbollahs taktikk og 
strategi, ikke minst gjennom mas-
siv rakettbeskytning av Israel for å 
provosere mest mulig. Men Hamas 
mislyktes da Israel satte i gang sin 
Cast Lead-operasjon. De israelske 
styrkene hadde ikke ligget på latsi-
den siden fadesen i Libanon, men 
prioriterte systematisk trening, tre-
ning og atter trening av alle solda-
ter og avdelinger og samvirke mel-
lom hæren og luftstyrkene. Trenin-
gen gjaldt også reservestyrkene. 
Det hjalp også at Hamas på ingen 
måte kunne sammenlignes med 
Hizbollah hverken når det gjaldt 
mengden og kvaliteten av våpen, 
treningsnivå eller koordinasjons-
evne. 

Andre viktige fordeler for Isra-
el var at deres stridsvogner var 
langt bedre beskyttet mot IED-
truslene, at man unngikk de mest 
utsatte områder takket være en 
forbedret etterretningstjeneste, 
bruk av pansrede bulldosere til å 
lage «vei i vellinga» på uventede 
steder og innsats av kamphelikop-
tre som overraskelsesmomenter. 
Kamphelikoptrene minsket bru-
ken av kjøretøyer og dermed også 
tapene. Hurtig evakuering av 
sårede med transporthelikoptre 
bidro til det samme. Sjefene ble 
også flyttet fra de bakre stillinger 
til å være foran sammen med sol-
datene, og striden ble organisert 
rundt brigadene. Sjefene fikk 
direkte kommando over UAVene, 
artilleriet og kamphelikoptrene 
for å sikre raske beslutninger. 

Oberstløytnant Egil Daltveit, som er blant forfat-
terne av FFI-rapporten «Trender i militære opera-
sjoner».
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Norge anskaffer 20 Dingo 2 

pansrede kjøretøy for bruk i 

Afghanistan. De viktigste kravene 

ved anskaffelsen var bedre 

beskyttelse og hurtig levering.

bjØRN domAAs josEFsEN (MILTEK)

– Vi anskaffer Dingo 2 for raskt å 
gi våre soldater i Afghanistan kjø-
retøy med bedre beskyttelse og 
overlevelsesevne enn dagens hjul-
kjøretøy, sier prosjektleder Knut 
Olav Olsen Forsvarets logostikkor-
ganisasjon.

Han legger til at dette ikke minst 
er blitt aktuelt ut i fra de tragiske 
hendelsene som norske soldater har 
vært utsatt for i forbindelse med 
veibomber.

– Dingo 2 har et høyere beskyt-
telsesnivå enn de hjulkjøretøyene vi 
bruker i Afghanistan i dag, og skal 
brukes i tillegg til de andre kjøretøy-
ene vi har, forklarer Olsen videre.

Han understreker at flere alter-
nativer ble vurdert.

– I tillegg til beskyttelsesnivå var 
leveringstiden også kritisk, og da 
leverandøren Krauss Maffei Weg-
mann (KMW) hadde en åpning i 
sin leveranselinje, og kunne levere 
20 kjøretøy på svært kort tid, falt 
valget på Dingo 2.

logostikk. Dingo 2 og IVECO LMV, 
som Forsvaret har brukt fram til 
nå, er to forskjellige kjøretøysklas-
ser. Dingoen er vesentlig større og 
tyngre enn LMV-en. Det var også 
et ønske fra styrkene i Afghanistan 
om å få kjøretøy i flere klasser, for 
å oppnå større fleksibilitet.

– Logistikkmessig byr det selv-
sagt på utfordringer å ha forskjel-
lige kjøretøy, men heldigvis slipper 
vi lett unna med Dingoen. KMW 

har et velutbygget logistikksystem 
i Afghanistan, der de allerede støt-
ter flere land. Det er mange meka-
nikere i området som kjent med 
Dingo 2. Når vi i tillegg kan kjøpe 
ferdige delepakker fra leverandø-
ren, mener vi at logistikkutfordrin-
gene vil løses relativt godt, forkla-
rer Olsen. 

Dingo 2 er basert på Daimler 
Benz Mercedes Unimog chassis, og 
Mercedes finnes over hele verden. 
Det betyr at det vil være god til-

gang på chassisdeler de aller fleste 
steder.

Patrulje og transport. I Afghanistan 
tenkes Dingo 2 brukt til patrulje-
oppdrag og personelltransport.  
Knut Olav Olsen forklarer videre at 
Forsvaret vurderer muligheten for å 
montere rulleanordninger foran på 
en del av Dingoene, for å klarere vei-
ene for eventuelle miner eller spreng-
ladninger som er plassert i veibanen. 
I denne sammenheng vurdere det 

dINgo 2: Tyske Dingo 2 vogner på oppdrag i Afghanistan. De norske vognene vil bli utstyrt med Kongsberg Protector     Crows våpenstasjon med 12.7 millimeter maskingevær. Foto: KMV

Norge kjøper Dingo 2
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Dingo 2
På bakgrunn av erfaringene fra tidligere Jugo-
slavia, utviklet Krauss-Maffei Wegmann (KMV) 
Dingo 1 på slutten av 1990-tallet, og det tyske 
forsvaret bestilte i alt 147 Dingo 1 vogner. 
Mange av disse vognene er senere blitt brukt i 
Afghanistan.
I 2005 startet produksjonen av Dingo 2 og siden 
den gang har det tyske forsvaret bestilt og plan-
legger å bestille opp mot 600 Dingo 2-vogner, 
utrustet for ulike typer oppdrag.
I tillegg til Tyskland har Tsjekkia, Østerrike, 
Belgia og Luxemburg til sammen bestilt mer enn 
300 vogner. 
I de vognene som Norge bestiller vil hvert 
kjøretøy ha plass til fem soldater. I tillegg har 
vognene et stort beskyttet bagasjerom/lasterom 
for pakninger og annet utstyr. Dermed slipper 
soldatene å ta med unødig utstyr inn i kabinen, 
noe som fort kan forvandles til «flygende objek-
ter» ved for eksempel et mineanslag.
Dingo 2 er basert på Mercedes-Benz Unimog 
U-5000 4x4 chassis. (Dingo 1 var basert på 
Unimog U-1550L chassis). Hjulene er plassert i 
hvert hjørne, så langt bort fra passasjerkabinen 
som mulig, noe som er fordelaktig med tanke på 
beskyttelse.
Mannskapene inne i kjøretøyet er sikret ved 
hjelp av støtdempende seter, hodestøtter og fire 
punkts seler.
Kontrakten med det norske forsvaret for 20 
vogner er på 150 millioner kroner.

myE bRUkT: Flere land bruker Dingo 2 i Afghanis-
tan. Vognene har høyt tyngdepunkt og derfor en 
utfordring ved freamkommelighet i ulendt terreng. 
Foto: KMV

Tekniske data Dingo 2 
(I parentes tilsvarende data for IVECO LMV)
Totalvekt: 12,5 tonn (7.1 tonn)
Lastekapasitet: 1,6 tonn (1.1 tonn)
Lengde: 6.1m (5.5 m)
Bredde 2.39 m (2.05m)
Høyde 2.55 m (1.95m)
Mannskap: 5 (1+4)
Motor: 163kW  (136kW)
Rekkevidde (én normaltank): 1000 km (500km)
Hastighet maks på vei:  90km/t + (130 km/t )

dINgo 2: Tyske Dingo 2 vogner på oppdrag i Afghanistan. De norske vognene vil bli utstyrt med Kongsberg Protector     Crows våpenstasjon med 12.7 millimeter maskingevær. Foto: KMV

også å montere en lang gripearm 
på kjøretøyet, som skal kunne 
strekke seg fram og ut til sidene og 
«pirke borti» og undersøke mis-
tenkelige gjenstander i og ved 
veien.

– Vi regner med at de ti første 
Dingoene vil være operative i Afg-
hanistan tidlig i desember, så 
dette har gått svært hurtig, fort-
setter Olsen.

Han legger til at de resterende 
kjøretøy vil være på plass i Afg-

hanistan og i Norge for trening 
medio 2011.

– Ett av kjøretøyene vil bli 
igjen i Norge og fungere som 
såkalt referansekjøretøy. Når 
utstyr skal ettermonteres på Din-
goene, vil vi først gjøre det på 
dette kjøretøyet, og teste det ut 
her hjemme før vi begynner mon-
teringen i Afghanistan. Dette 
selvsagt for å spare penger og tid, 
om det skulle vise seg at etter-
monteringen av utstyret medfører 

Norge kjøper Dingo 2



Befalsbladet 5/201040

ny
tt

 k
jø

RE
tø

y

moRTEN hANsEN (tekst)

Soldater Intops i Faryab provinsen, 
som Befalsbladet har hatt kontakt 
med, er kritiske til valget. Spesielt 
mener de terrengkapasiteten på 
Dingo 2 er for dårlig.

– Den ene tingen vi var fornøyd 
med på IVECO LMV'en, var dens 
fantastiske evne til å ta seg frem i 
terrenget. Her nede kjører vi svært 
sjelden på asfaltert vei, som denne 
Dingo 2 er tiltenkt å kjøre på. Det å 
kunne kjøre ut i terrenget, og da 
kanskje unngå de farlige områdene 
på hovedveien, er en av de evnene 
kjøretøyet har for å komme seg unna 
farlige veibomber. I tillegg er vog-
nene nødt til å kunne ta seg opp på 
høyder for å ta sterkt lende, når vi 
går i strid med kjøretøyene. Denne 

egenskapen innehar altså ikke Dingo 
2, mener en av soldatene Befalsbla-
det har vært i kontakt med.
– Det kan godt hende Dingo 2 er litt 
bedre beskyttet enn Iveco. Men det 
hjelper ingenting hvis vi ikke kan 
bruke dem, fordi de må kjøres på 
flat vei, legger han til.

Amerikansk. Han mener vognen i det 
amerikanske MRAP programmet, 
Oshkosh M-ATV, hadde vært et 
naturlig valg.

– Den har en imponerede evne til 
å ta seg frem i terrenget. Jeg har 
selv sett at den har tatt seg opp bak-
ker jeg ikke trodde den ville klare.

Han mener det ikke er rart at 
soldater på Intops i Afghanistan 
stiller spørsmålstegn ved valget av 
Dingo 2.

– Når M-ATV kan forsere hvilket 
som helst terreng, laste nesten 2 
tonn, koster mindre enn Dingo 2, 
og har foran øynene på Norske sol-
dater beskyttet sine soldater fra vei-
bomber på opp til 55 kilo, tre treff 
med RPG i kabinen på samme ope-
rasjon – er det ikke rart gutta setter 
spørsmålstegn, sier han.

Er involvert. I følge kilder Befalsbla-
det har snakket med, har heller ikke 
prosjektgruppen for hærens nye 
enhets/pansrede kjøretøy vært 
involvert i anskaffelsesprosessen. 
Knut Olav Olsen, Prosjektleder For-
svarets Logistikkorganisasjon avvi-
ser dette.

– Jeg forutsetter at de her mener 
det fremtidige Prosjekt 5029, pans-
rede hjul- og støttekjøretøyer. I all 

Kritiske til valget

Enkelte soldater i Afghanistan er kritiske til valget  

av dingo 2 som nytt pansret personellkjøretøy.  

de mener den tyskproduserte vognen er et dårlig alternativ,  

og ønsket seg heller det amerikanske oshkosh m-ATV.



Etterforsker  
Dingo-lekkasje
Kjøpet av 20 Dingo 2 fra tyske 
KMW har vakt storstilt splid 
internt i Forsvaret. Nå vil FOH 
etterforske om norske styrker 
med vilje har lekket hemmelig 
informasjon. 

sTAAlE I REITEN (tekst)

Lekkasjen kom gjennom et 
nyhetsinnslag på TV2, der det 
ble sådd tvil om egenskapene til 
Forsvarets nye pansrede kjøre-
tøy. Beviset i saken var basert på 
hemmelige NATO-dokumenter 
som TV2 hadde fått tak i. 

I saken kom det fram 
påstander om at produsenten 
av de nye norske pansrede kjø-
retøyene har underdrevet ska-
dene soldater som har kjørt 
bilen har pådratt seg i en rekke 
angrep. 

– Det blir en undersøkelse, 
og siden det er Forsvarets ope-
rative hovedkvarter (FOH) 
som har ansvaret for de norske 
styrkene i Afghanistan, så er 
det de som tar det videre 
ansvaret, sier Forsvarssjefens 
talsmann, oberstløytnant Bent-
Ivan Myhre, til VG Nett. 

I følge forsvarssjefens pres-
setalsmann John Inge Øglænd 
ser de ekstra alvorlig på saken 
fordi det ikke bare er snakk 
om norske hemmelige doku-
menter, men en rapport som 
kommer fra et alliert land.

En lekkasje av et NATO-
dokumenter er alvorlig, fordi 
det stiller Norge i et særdeles 
dårlig lys hos våre allierte.

I følge generaladvokat Arne 
Willy Dahl dekkes bevisste 
lekkasjer av militær straffelov 
paragraf 69 som har en straf-
feramme som spenner fra 
arrest, eller tjenestens tap, til 
fengsel inntil fem år.
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hovedsak er det nettopp personell 
som skal delta i denne prosjektgrup-
pen som har vært involvert også i 
anskaffelsen av DINGO 2, sier 
Olsen.

Han understreker at Dingo 2 
ikke er ment å erstatte Iveco – men 
være et supplement og gi styrkene 
større fleksibilitet.

– Dingo 2 er ikke tiltenkt å kjøre 
på kun asfaltert vei. Kjøretøyet har 
et Unimog 5000 chassis som er spe-
sielt utviklet for kjøring i terreng. 
Soldater som nylig har gjennomført 
vognførerkurs i Tyskland har gitt 
positive signaler om kjøretøyets ter-
rengegenskaper, sier Olsen.

 
Ikke tilgjengelig. Han påpeker at det 
i denne anskaffelsen har økt beskyt-
telsesnivå og leveringstid vært de 

sentrale kravene. Oshkosh M-ATV 
har vært vurdert.

– Forsvarets har via sin liason 
ved det amerikanske hovedkvarte-
ret USCENTCOM fått bekreftet at 
M-ATV ikke vil være tilgjengelig 
for kjøp/leie før i 2012. Dette er 
også bekreftet av den amerikanske 
ambassade i Oslo. Da Forsvaret 
sendte en forespørsel til amerikan-
ske myndigheter i denne saken så 
fikk Forsvaret tilbud om å låne/leie 
et antall MRAP-kjøretøy av typen 
MaxxPro. MaxxPro ble både av 
operativ brukere i Hæren og fag-
myndighet i FLO, vurdert til å inne-
bære et betydelig avvik fra gjelden-
de operasjonskonsept. Alternativet 
ble derfor forkastet, sier Olsen.

ØNskEs: Oshkosh M-ATV blir av flere stasjonert i Afg-
hanistan karakterisert som et bedre kjøretøy enn det 
innkjøpte Dingo 2. Foto: oshkoshdefense.com



I januar 2009 ble ferieloven 

endret og det ble stilt stren-

gere krav til arbeidsgiver for at 

ansatte skal få avviklet ferie. 

sTAAlE I REITEN (tekst)

Norges Offisersforbund har nå en 
sak til behandling i LOs juridiske 
avdeling, der et medlem, som følge 
av beordring til tjeneste i en inter-
nasjonal operasjon, ikke fikk avvi-
klet ferie i 2009. Ferie var planlagt, 
men på grunn av beordringen ble 
den ikke mulig å gjennomføre.

I saken som nå LOs juridiske avde-
ling følger, er det først og fremst 
erstatning for velferdstap som følge 
av arbeidsgivers disposisjoner alene, 
som det vil bli krevd erstatning for.  
Erstatning for velferdstap gis i til-
legg til at ikke avviklet ferie blir 
overført til 2010. Etter de tilbake-
meldinger vi får fra våre tillitsvalgte 
ute ved avdelingene, er det flere 
befal som er i samme situasjon. 
Saken vil derfor danne presedens 
for andre som er eller kommer i 
samme situasjon.

Saken ble oversendt fra LOs juri-
diske avdeling i vår, og er etter det 
vi forstår fortsatt til behandling i 
Forsvarsstaben. Vi vil så snart det 

foreligger en avgjørelse, informere 
om denne på vår internettside www.
nof.no.

Ferielovens § 14. Erstatning 
Dersom arbeidsgiver eller noen som handler på 
dennes vegne forsettlig eller uaktsomt unnlater å 
sørge for at arbeidstaker gis feriefritid og ferie-
penger i samsvar med reglene i loven her, plikter 
arbeidsgiver å betale erstatning. 

Erstatningen skal omfatte det økonomiske tap 
og en rimelig erstatning for velferdstap. Ansva-
ret kan lempes dersom det på grunn av skadens 
omfang eller andre omstendigheter er rimelig at 
arbeidstaker helt eller delvis bærer skaden selv. 

 kilde: lovdata

Har krav på kompensasjonHar krav på kompensasjon
PlANlAgT FERIE: Ikke gjennomført ferie på grunn av beordring til Afghanistan kan gi kompensasjon etter at ferieloven ble endret. Foto: Margrethe Bratt
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Forsvarsdepartementet (FD) 

har fastsatt normalavanse-

ment som tre år som sersjant/

kvartermester før opprykk til 

fenrik, og fem år som fenrik før 

opprykk til løytnant. 
 

mARgREThE mEyER bRATT (tekst)

I forbindelse med behandlingen av 
stortingsproposisjon 2009–2010 er 
Forsvarsdepartementet gitt myndig-
het til å fastsette årsstigen i nor-
malavansementet, eller bedre kjent 
som normalopprykk fram til løyt-
nants grad.

Fra 1. september vil Forsvarsde-
partementet (FD) justere befalsord-
ningen slik at normalopprykk blir 
tre år som sersjant/kvartermester 
og fem år som fenrik før en kan til-
tre som løytnant. 

Innføringen av dette er begrun-
net i at dagens søknadssystem gir 
en høy personellrotasjon, noe som 
igjen gir særlig stor rotasjonshastig-
het på lavere gradsnivå. FD vil gjen-
nomføre dette for å møte Stortin-
gets målsetting om forutsigbarhet, 
redusert rotasjon og økt kontinui-
tet.

Forbundssekretær i Norges Offi-
sersforbund, Christer Lindseth, er 
ikke enig med FD i at dette er det 
beste for gradsystemet vårt.

– Norges Offisersforbund mener 
at et 3+4-system, men med mulig-
het for å gi opprykk mot stilling 
tidligere etter Forsvarets behov, er 
viktig for å opprettholde god 
rekruttering og legge til rette for at 

personellet skal stå kontraktstiden 
ut, sier Lindseth. 

Han forklarer at ved å innføre 
dette, vil en stenge dørene for 
mange dyktige befal, og stillinger 
på løytnants nivå vil stå ubesatte. 
I verste fall må de tilsettes midler-

tidig, og dette skaper ikke konti-
nuitet, men det motsatte: uforut-
sigbarhet for Forsvaret og arbeids-
taker. Et av problemene med blant 
annet avdelingsbefal er at personell 
slutter etter seks–sju års tjeneste i 
Forsvaret.

Tre og fem års  
tjeneste for normalopprykk

Fredag 4. desember var den årlige julegrantenningen i Huseby leir. De foregående to dagene 
hadde velferdsassistentene jobbet på spreng med dekoreringen, både av treet og leiren for øvrig. 
Resultatet var et meget elegant tre, og en generell julestemning som spredte seg til hele leiren, 
med nisser, lysestaker og julebelysning. Foto: Odd-André Overøie

Jul i gardeleiren



Det var i år avsatt en snau pro-

sent til lokale forhandlinger.  

I tillegg til begrensede midler, 

var det sterke føringer på at 

kvinner skulle prioriteres. 

sTAAlE I REITEN (tekst)

Det var i dette oppgjøret sterke 
føringer på at kvinner skulle få en 
større andel av avsetningen til loka-
le forhandlinger enn fordelingen av 
antall årsverk mellom kvinner og 
menn tilsier. Det skulle i dette leg-
ges spesiell vekt på å vurdere for-
holdet mellom kvinners og menns 
innplassering i stillingskoder ut fra 
kvalifikasjoner, oppgaver og ansvar. 
I tillegg skulle målene i den omfo-
rente lokale lønnspolitikken priori-
teres, og arbeidstakere som har per-
misjon med lønn skulle også omfat-
tes av forhandlingene.

lite penger. Etter at forhandlingene 
om gruppejusteringer (se egen tabell) 
var ferdig i september, ble resterende 
pott brukt til justeringer av enkelt-
stillinger. Potten var begrenset og 
det var vanskelige forhandlinger. 
Det var derfor ikke vært mulig å få 
inn alle som ble prioritert fra våre 
lokalavdelinger. Generelt er det gitt 
ett lønnstrinn til dem som har blitt 
prioritert inn på lista.

NOF ser at en ved neste lønnsopp-
gjør må spesielt ha fokus på mellom-
sjiktet, det vil si løytnant, kaptein og 
til dels majorsnivået, men det er også 
skjevheter lavere og høyere som må 
løses.

oVk. Det er en problemstilling der 
regulativlønnede jobber side om 
side, og i tillegg har lederansvar for 
personell på Verkstedsoverenkom-
sten (OVKere), og der disse tjener 
langt mer enn regulativlønnet mili-
tært personell. De stillingene som 
ble innrapportert fra arbeidsgiver 
eller organisasjonene er gitt en godt-

gjøring på B-20, frem til en særav-
tale er på plass. NOF er her enig 
med arbeidsgiver om at en på nyåret 
skal nedsette en partsammensatt 
arbeidsgruppe, som skal se på hvor-
dan en kan lage en særavtale som tar 
høyde for å løse denne problemstil-
lingen. En tar sikte på å finansiere 
avtalen med midler avsatt i forbin-
delse med lønnsoppgjøret i 2011.

I tillegg til justeringene på gra-
dene (se egen tabell), økes risikotil-
legg for spesialjegere ved Hærens 
jegerkommando og Marinens jeger-
kommando økes til B-50 X 2.

Det avsattes også 750 000 kroner 
til opprettelse av særavtale for For-
svarets Musikk.

Under disse forhandlingene hadde 
NOF og BFO følgende protokolltil-
førsel:

beklager. Befalets Fellesorganisasjon 
(BFO) og Norges Offisersforbund 
(NOF) beklager på det sterkeste at 
verken arbeidsgiver eller de andre 

organisasjonene støttet vårt krav 
om opprettelse av en særavtale ved-
rørende utdanningstillegg for fenriker 
og løytnanter med krigsskoleutdan-
ning (eller tilsvarende utdanning). 
NOF og BFO krever at det blir satt 
ned en partsammensatt arbeidsgrup-
pe, som skal utrede muligheten for en 
slik særavtale før neste mulighet til 
lokale lønnsforhandlinger.

BFO og NOF beklager også her 
på det sterkeste at verken arbeidsgi-
ver eller de andre organisasjonene 
støttet vårt krav om overføring av 
«restbeløpet» fra gruppejusterin-
gene, kroner 116 237, til videreut-
vikling av særavtale om rekrutte-
ringstillegg for kadetter.

Til tross for at både arbeidsgiver 
og andre organisasjoner er kjent med 
de skjevhetene som finnes vedrørende 
kadetter med delt omsorg og de med 
hel omsorg for eget barn, stiller de 
seg ikke bak vårt krav om å avsette et 
mindre beløp for å ordne opp i denne 
skjevheten.

Vanskelig lokalt oppgjør

Gruppejusteringene
Etter forhandlinger om gruppejusteringer Norges Offisersforbund og Befalets Fellesorganisasjon 
enige med arbeidsgiver om følgende:

Grad   kode  Lr/LA  Merknad    
Kaptein/rittmester/kapteinløytnant   1519  LR 37 De i alt 9–13 gis 1 ltr  
Major/orlogskaptein   1520   47–76   Alle tom 60 gis 1 ltr  
Oberstløytnant/kommandørkaptein   1521    51–80   Alle fom 68–72 gis 1 ltr 
Oberst/kommandør  1522   56–85   Alle 1 ltr  
Brigader/Flaggkommandør    1523   59–90   Alle fom 82 gis 2 ltr  
Generalmajor/Generalløytnant tilsv.         Alle 1 ltr

Lønnsoppgjøret 2010
Lokale lønnsforhandlinger kommer i tillegg til de endringene som kom i hovedoppgjøret pr 1. mai 
2010. Der fikk befal fra 8500 kroner økning pr år. Noen andre endringer per 1. mai 2010: 
boliglån: Rammen for boliglån i Statens Pensjonskasse økes til kr 1 700 000,- 
Internasjonale operasjoner og sykedager ved barns sykdom: I forbindelse med interna-
sjonale operasjoner vil den som er igjen hjemme regnes som aleneforsørger og ha dobbelt antall 
sykedager ved barns sykdom. 
Ulempetillegget: for lør-/søndagstjeneste er økt til kr 36,-. 
Ulempetillegget: for delt dagsverk er økt til kr 110,-.
Justeringsoppgjøret medførte for militære stillinger bedring av lønnsrammene og mange på 
gradssjiktene; sersjant/kvartermester, fenrik og løytnant fikk ett ekstra lønnstrinn fra 1. juli 
2010.  Lokale lønnsforhandlinger som nå er sluttført har virkningsdato 1. september 2010.
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Under Norges Offisersforbunds 

landsmøte ble det vedtatt at 

leder for elevutvalget, NEON, 

og leder for kadettutvalget, 

NOFKA, tiltrer landsstyret med 

tale-, forslags- og stemmerett. 

shARoN h RØE og CARl W WIlhElmsEN

Utvalgene har tidligere kun hatt 
mulighet til å sende representanter 
med tale- og forslagsrett. Men med 
den grundig debatterte vedtekts-
endringen deltar disse utvalgene nå, 
sammen med Pensjonistutvalget, på 
lik linje med de øvrige medlemmene 
i landsstyret. 

Ung medlemsmasse. Norges Offi-
sersforbund har over 70 prosent av 
sine stadig tjenestegjørende med-
lemmer under 35 år. Dette synlig-
gjøres følgelig i den store andelen 
kadetter og befalslever, som de to 
ulike utvalgene representerer både 
eksternt og internt i forbundet. 
Disse to kategoriene av offiserer og 
elever utgjør uten tvil styrkebrøn-
nen til NOF nå og i framtiden, og 
det er dermed naturlig at disse også 
internt i fagforeningen får en for-
malisert innflytelse. 

Fram til vedtektsendringen har 
utvalgene, som nevnt, kun hatt 
tale- og forslagsrett i landsstyret. 
En organisatorisk utfordring ved 
strukturen til NOF er at repre-
sentanter til landsstyret velges på 
hvert landsmøte, altså hvert fjer-
de år for en fireårsperiode, men 
siden det er en naturlig årlig rota-
sjon på ledervervet til elev- og 
kadettutvalget, må disse tiltre i 
etterkant i landsstyret ved egne 
valg blant kadetter og befalsele-
ver. Derfor må stemmerett følge 
ledervervet og ikke en person på 
samme måte som nestleder og 

leder i NOF, men til motsetning 
til resten av landsstyret. 

Erfaring. En annen utfordring er at 
det tar tid å bygge seg opp den spe-
sifikke erfaring i fagforeningsar-
beide som kvalifiserer til å stille og 
konkurrere seg inn i landsstyret. 
Dette er både helt naturlig og et 
sunt tegn på at organisasjonen kla-
rer å selektere de beste, og at de 
beste stiller til valg. Imidlertid med-
fører dette at de som er talerør for 
befalselever og kadetter ikke får 
samme handlings- og spillerom, 
men med det nye vedtaket kan også 
befalselever og kadetter sitte som 
likeverdig part rundt forhandlings-
bordet og ikke bli sendt på gangen 
om noe går for lukkede dører. Med 
den nye ordningen kan befalsele-
vene og kadettene stille som et full-
verdig medlem og være der det 
skjer, når det skjer og ikke minst ha 
påvirkning og eierskap til prosessen 
og beslutningen. Dette er især vik-
tig siden forbundet har en så stor 
ung del av befalskorpset.

For utvalgene har begrunnelsene 
for å innføre stemmeretten vært 

mange. Først og fremst har det hand-
let om representativitet. Begge utvalg 
er befalselever og kadetter sitt talerør 
inn til forbundet sentralt og represen-
terer mellom 10 og 15 prosent av den 
totale medlemsmassen av stadig tje-
nestegjørende befal i forbundet. Der-
for mener begge ledere at det er natur-
lig å stille som likeverdige medlemmer 
i landsstyret, som nå består av 18 
stemmeberettigede medlemmer.

Ansvar. For utvalgene innebærer 
vedtektsendringen økt myndighet 
og spillerom inn mot forbundet. 
Samtidig er det viktig å påpeke at 
med stemmeretten følger krav om 
mer kunnskap og et enda større 
ansvar enn tidligere – noe utvalgene 
er innstilt på og klare for å ta.

Stemmerett på landsmøtet

Carl W. Wilhelmsen (leder NOFKA) og Sharon H. Røe (avtroppet leder NEON) har i kraft av sine lederverv 
fikk stemmerett i NOFs landsstyre. Foto: Morten Hansen

NOFKA-æresmedlem
NOFKA utnevnte Christian Inge-
brigtsen til æresmedlem av kadettut-
valget. Ingebrigtsen, som gikk av på 
landsmøtet i oktober, har jobbet tett 
med oppbygningen av både NEON 
og NOFKA i sin tid i forbundet.
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ta Ny forskrift skal sikre grunn-

laget for et godt tjenestetilbud 

for eldre.

moRTEN hANsEN (tekst)

Regjeringen har vedtatt en ny for-
skrift hjemlet i kommunehelsetje-
nesteloven og sosialtjenesteloven 
om en verdig eldreomsorg (verdig-
hetsgaranti).

Forskriften er en oppfølging av 
eldreforliket med KrF og Venstre. 
Sammen med en styrket kommu-
neøkonomi og en bedre tilskudds-
ordning til sykehjem og omsorgsbo-
liger, er garantien et viktig bidrag i 
Regjeringens arbeid for en bedre 
eldreomsorg.

– Verdighetsgarantien sikrer 
grunnlaget for et godt tjenestetilbud 
for eldre, sier statsminister Jens 
Stoltenberg.

Enklere. – Tilliten til eldreomsorgen 
er avhengig av at vi sikrer et tjenes-
tetilbud basert på at den enkelte 
skal få en verdig alderdom og gis 
muligheter til en livsutfoldelse i 
samsvar med den enkeltes mulighe-
ter og grunnleggende behov, sier 
Stoltenberg.

Når innholdet i en verdig eldre-
omsorg presiseres og klargjøres 
gjennom verdighetsgarantien, klar-
gjøres rettstilstanden for de eldre. 
Klage og tilsynsmyndighetene må 
sikre at verdighetsgarantien etterle-

ves av kommunene.  Det vil også 
være enklere for den enkelte å vur-
dere om en klage kan føre frem.

Forskriften gir en beskrivelse av 
eldreomsorgens verdigrunnlag, sam-
tidig som den angir tiltak det skal 
legges til rette for i tjenestetilbudet, 
slik som for eksempel riktig og for-
svarlig boform, lindrende behand-
ling og en verdig død, faglig forsvar-
lig oppfølging av lege og annet rele-
vant personell, samtaler om eksis-
tensielle spørsmål og så videre. 

kvalitet. Den videre utvikling av 
eldreomsorgen må ha fokus på inn-
holdet i tillegg til fokus på kapasi-
tet. På samme måte som andre bru-
kergruppe, er eldre en uensartet 
gruppe med ulike behov og ønsker. 
En kvalitativt god eldreomsorg for-
drer at tjenesten er bygget opp 
rundt et verdigrunnlag som så langt 
som mulig sikrer den enkeltes inte-

Verdighetsgaranti for eldre

Flydilla i bokform
- Virker også mot flyskrekk

Vårt nye kampfly
Det som er verdt å vite om vårt nye kampfly. 

Rikt illustrert og presentert på en meget 
interessant måte

Les mer om bøkene på www.e-forlag.no
Fås i bokhandelen, fra forlaget eller 922 37 217

gritet og verdighet.  Dette betyr å 
kunne beholde retten til et privatliv, 
retten til selvbestemmelse, rett til 
individuelt tilpassende tjenester og 
mulighet for aktiv medvirkning og 
retten til kvalitativt gode tjenester. 
Det er et mål for eldreomsorgen å 
sikre den enkeltes trygghet og 
muligheten for et meningsfylt liv.Pensjonistkonferanser i 2011

I forslaget til aktivitetsplan for 2011 tar Norges 
Offisersforbund sikte på å fortsette med sine 
pensjonistkonferanser rundt om i landet:
Pensjonistutvalget (PU) planlegger med følgende 
aktiviteter i 2011:
14. februar: PU-møte, Kjevik
15. februar: Tentativt Pensjonistkonferanse, 
Kjevik 
29. april: PU-møte
19. september: PU-møte, Bardufoss
20. september: Tentativt PU-konferanse, 
Troms/Finnmark
6. desember: PU-møte

NOF Presiserer
I forrige utgave ble Forsvarets 
Pensjonistforbund(FPF) omtalt 
som en velferdsorganisasjon. 
Vi presiserer at FPFs mål blant 
annet er å ivareta og fremme 
medlemmenes økonomiske, 
sosiale og velferdsmessige 
interesser.

godE TjENEsTER: Verdighetsgarantien skal sikre 
eldre et godt tjenestetilbud. Foto: Vidar Ruud/ANB



fra Nof kaleNdereN

www.nof.no Etter å ha fått ny internettside nof.no oppdaterer vi stadig og siden blir 
bedre og bedre for hver dag som går. Norges Offisersforbund ønsker å gjøre siden bedre 
for deg og det som du forventer av en slik side. Vi ønsker at medlemmene kommer med 
tilbakemeldinger på brukervenlighet og nye ideer som kan gjøre siden ennå bedre.  
Send oss forslag eller tilbakemeldinger på mail til post@nof.no

Det har i de senere aar vist sig, at der i de 
militære ruller er blit staaende et uforholds-
mæssig stort antal straffede, især tyvs-
dømte. Ovenfor disse burde den nye straf-
felovs bestemmelse om fradømmelse av 
retten til at gjøre militærtjeneste ha vært 

anvendt. Jusitisdepartementet har nylig 
henstillet til politimyndigheterne at ned-
læggw paastand herpaa i alle tilfælder, hvor 
vedkommende har gjort sig uværdig til 
denne borgerrettinghet.

For 100 år siden
Utdrag fra Underofficersbladet • Kristiania 1910

Arrangement dato
Styremøte NOFKA/NEON 21.- 23. januar

Julefri sekretariatet 27. des. - 3. januar

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 Fpt som nå sier at 

ny avansementordning 

også vil gjelde for enga-

sjerte, med tilbakevir-

kende kraft hvis de får 

seg fast stilling i Forsva-

ret som avdelings befal 

eller yrkestilsatt.

…og ris

til Forsvarssjefen som 

ikke følger spillereglene 

i arbeidslivet. Forsvars-

sjefen har besluttet 

å legge ned hv-016 

uten å rådføre seg med 

arbeidstakerorganisa-

sjonene som avtalt og 

nedfelt i hovedavtalen 

del 2 punkt fire. 

Norges Offisersforbund
ønsker alle sine  

medlemmer og deres familier  

en riktig god jul  
og et godt nyt t år!

Fradømmelse av rett til militærtjeneste
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NFF Norsk Flytteforbund - Når kvalitet og service teller
nff@flytteforbund.no • www.flytteforbund.no • Boks 13 Hovseter, 0705 Oslo •  Telefonnr : 810 01 111

NORSK FLYTTEFORBUND

40 år 1963-2003

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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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

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

NFF ønsker alle forsvarets tjenestemenn  
en god jule-helg. Vi takker for samarbeidet i 2010  
og ser fram til fortsatt godt samarbeid i 2011.


