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CO2-utslipp Sports Tourer 139 g/km, 5,9  l/100 km gjelder drivstofforbruk blandet kjøring. Euro 5. Frakt Oslo og lev.omkost. på 7 500,- tilkommer. Avbildet bil har ekstrautstyr. Importør Opel Norge AS.

Akkurat nå fra kr 232 900,-

Det sies at de fleste av oss kjøper bil med hjertet mer enn hjernen. Det høres jo dyrt ut? 

Nye Opel Astra Sports Tourer kan du likevel trygt kjøpe med hjertet, for det er med utseendet som  

det er med prisnivået; lett å forelske seg i. I tillegg er den velutstyrt og romslig, noe som vil få enhver 

kritisk hjerne til å gi nikkemuskelen beskjed om å begynne å jobbe.

Og lurer du på om denne bilen er like fantastisk som alle tester skal ha det til, finner du svaret hos din 

nærmeste Opel-forhandler. Ja, ta deg en prøvetur, og etter det: 

Følg både hjerte og hjerne.

Nye Opel Astra Sports Tourer. Prøv en Opel  

innen 15. mars

– vinn en Astra  

Sports Tourer
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HERADSBYGD - EIET TOMT PÅ 1000m2

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

HANSTAD - 500–800m2

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

ElverumLEDIGE TOMTER I

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

AUSTERGAARD

KONGSHEIM

RAUMARHEIM

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

E-post: elverum@boligpartner.no

– husene folk snakker om www.boligpartner.no



Det nye året startet med et betydelig fokus på Forsvaret i landets riksmedia og særlig ble fokus satt på 
ivaretakelse av veteraner. Til tross for at Forsvaret og den sittende Regjering kan vise til fremskritt i for-
hold til ivaretakelse av veteranene de siste år, gjennom etablering av veterandager og seremonier, bedre 
vilkår i avtaler for internasjonal tjeneste og etablering av eget veteransenter, så er det åpenbart et behov 
for ytterligere tiltak. Vi er tilfreds med at Forsvarsdepartementet  følger opp våre forslag og etablerer 
«Pilotprosjekt Østerdalen» for å sikre livslang ivaretakelse og at veteranene, gjennom styrking av vetera-
nadministrasjonen, skal få et kontaktpunkt å forholde seg til.

Fokuset på dette området gir oss en gylden anledning, ikke nødvendigvis til å rope høyest i klagekoret, 
men til å bruke den endringsvilje som oppstår i kjølevannet av slike avsløringer, til å fremme forslag 
om forbedringer og ikke minst, moment til å få disse gjennomført. Jeg kan forsikre om at forbundet 
har iverksatt betydelig innsats på dette område, og arbeider for å realisere de mål som Landsmøtet 
har gitt i handlingsprogrammet på området. 

Vi er for tiden godt i gang med runde 2B, en ny omfattende omstillingsrunde i Forsvaret. Samtidig 
skal utflytting av grenstabene  (INI, HV og Kystvakt) gjennomføres. Forbundet, både sentralt og 
lokalt, skal bidra konstruktivt til at også disse prosessene når sine mål. Til gjengjeld skal vi kreve at 
arbeidsgiver følger de rammer og kjøreregler for omstilling som følger av Hovedavtalen. Regler som 
skal bidra til at personellet som blir berørt, blir ivaretatt på en god måte. 

Det er med bekymring at jeg får rapporter om at arbeidsgiver tilsynelatende ikke har lært av de feil 
som ble gjort ved tidligere omstillinger. Jeg ber derfor alle tillitsvalgte holde et våkent øye med at avta-
leverket blir fulgt og rapportere oppover til forbundet sentralt, hvis dette ikke blir etterlevd. Norges 
Offisersforbund kan ikke godta å gå på akkord med de spilleregler partene i fellesskap har en enighet 
om skal ligge til grunn!

Samarbeidet med BFO har også tatt nye skritt fremover den siste tiden, og vi opplever at våre fellespro-
sjekter er med på å gi positive resultater for medlemmene i begge organisasjonene. Både gjennom fokus 
på konkrete saker og faglige områder, samt enighet om å nedsette en gruppe som skal utrede konse-
kvenser av fremtidig sammenslåing. En nærmere orientering er å lese lengere bak i Befalsbladet. 

2011 har startet med saker som har satt fokus på ivaretakelse av personellet i ulike sammenhenger. 
Evner vi å ta vare på enkeltindividet, gjør vi personellet i stand til å gjøre sin jobb og sammen kan 
vi løse de utfordringer vi har foran oss. 

Personellet i fokus
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 Evner vi å ta vare på enkeltindividet, gjør 

vi personellet i stand til å gjøre sin jobb.



Norges offisersforbuNd
Møllergata 10, 0179 Oslo
Sentralbord tlf.: 982 83 310 • Faks: 23 06 15 77 • Militær linje: 510-5300
Internett: www.nof.no • E-post: post@nof.no

 Forbundsleder:
 Egil André Aas
 Mobil: 928 40 455
 E-post: eaa@nof.no
 MIL: 510-5301

 Nestleder:
 Torbjørn Bongo
 Mobil: 928 40 451
 E-post: tb@nof.no
 MIL: 510-5302

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

 Staale I. Reiten
 Mobil: 928 40 453
 E-post: sir@nof.no

 MIL. 510-5308
 
 Forbundssekretær:
 Odd-Einar Eilertsen
 Mobil: 982 11 713
 E-post: oee@nof.no
 MIL: 510-5307

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

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

 kontorsekretær/sentralbord:
 Elisabeth Lange
 Mobil: 934 64 952
 E-post: el@nof.no

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

kompetansemedarbeider:
Truls Erik Paulsen
Tlf: 924 13 201
tep@nof.no
 
Rekrutteringsmedarbeider:
Dennis Oxaas
Tlf: 901 53 685
dox@nof.no 
Økonomiansvarlig:
Vigdis Berntsberg Lundahl
Tlf: 982 83 310
vbl@nof.no

Områdetillitsvalgte

Forbundskontoret

Norges Offisersforbunds  
elevorganisasjon (NeON)

 Såvi Stubseid, leder, FIH, Jørstadmoen
 neon@nof.no

Norges Offisersforbunds  
kedettutvalg (NOFka)

 Carl W. Wilhelmsen, leder
LKSK, Trondheim

iNNhOld
Leder 4
Hercules 6
Forsvaret er lønnstaper 10
Bli med til Reitan 12
Oppfølging av veteraner 14
Tannhelse 16
Vaksinasjon  18
Sykehus på kjøl  20
HMS Ambush 22
Kadetter møtte GIS  26
Krigshelt hedres 30
Nærmere sammenslåing 34
Pensjonistspalta 38
Litt av hvert 39

utgiver: Norges Offisersforbund
post@nof.no

ansvarlig redaktør: Egil André Aas

Redaktør: Margrethe Bratt

Redaksjonskomité:
Kennet Bergland, Jean-Bobér Rooseboom de Vries, Truls 
Erik Paulsen, Dennis Oxaas

Redaksjonen:
Redaksjonen avsluttet 9. februar 2011

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

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

befalsbladet er trykket i  
et svane-merket trykkeri. 

ISSN 0332-9097

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

Forsiden:  
Nye Hercules. 
Foto: Morten Hansen

NR. 1 FebRuaR 2011

Utvalg

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

9325 BARDUFOSS
 Kontortlf.: Mil.: 580 5075

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

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

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

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

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

MIL: 510-5303
 
 

Østlandet i
 Torbjørn Liestøl, 

Krigsskolen
 Boks 42 Linderud, 0517 OSLO

Kontortlf.: Mil.: 0510 9338
Siviltelefon: 23 09 93 38
Telefaks: 23 09 93 39
Mobil: 928 40 458

 E-post: tl@nof.no

 Østlandet ii
 Håvard Huseby
 Pb 24, 2451 RENA
 Mobil: 928 40 459

E-post: hh@nof.no

 Østlandet iii
 Jean-Bobér Rooseboom de Vries
 Mobil: 928 40 457
 E-post: jbrdv@nof.no

Fristilt tillitsvalgt/hTV FlO
 Kennet Bergland
 Mobil: 982 11 711
 E-post: kb@nof.no



SOM AVTALT

www.forsvarsbygg.no

E-post: servicesenter@forsvarsbygg.no Tlf: 815 70 445

Gode og langsiktige avtaler gir de beste 
resultatene. Gjennom smarte valg og gode 
avtaler om energikjøp, sparte våre leietakere 
42 millioner kroner i 2010. I år skal vi 
 fortsette å gjøre gode avtaler på mange 
områder – til beste for våre oppdragsgivere 
og leietakere.
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En keiser i luftaEn keiser i lufta

– Nydelig vær i dag. 
– helt fantastisk. skulle vært ute på ski.
–  Ja. Men de som er ute på ski tenker 

sikkert; «vi skulle vært ute og flydd».
– du sier noe der.
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1. sVeVe OVeR bYeN: Oslo bader i solskinn. Første sjekkpunkt er unnagjort, og Herculesen legger kursen til Kongsberg. 2+3. FORAN OG BAK: Pilot Ståle Garberg er sjef i         cockpiten. I lasterommet bestemmer lastemestrene Trym Solberg og Morten Tiedemann. 
4. eT ROM Med uTsikT: Morten Tiedemann sitter luka på Herculesen – det finnes ikke bedre utsiktspunkt over Rena.
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MORTeN haNseN (tekst og foto)

Ståle Garberg og Morten Vadset 
konstaterer begge at denne januar-
dagen er av de sjeldne – og som 
skapt for å fly. Flyet som skal på en 
rundtur over det sentrale Østlandet 
– inkludert et dropp over Rena – er 
C-130J Hercules: Forsvarets relativt 
nye taktisk transportfly. 

datamaskin. I 2008 mottok skvadro-
nen de to første nye Hercules C-130J, 
en oppdatert versjon av flytypen. Sist 
sommer kom de to siste flyene fra 
Lockheed Martin til Luftforsvaret.

– Det er en helt annen maskin enn 
den gamle Herculesen. Dette er en 
datamaskin. Det var ikke det gamle 
flyet, sier pilot Garberg. 

Han konstaterer at den nye Her-
culesen er blitt en mer interessant 
og mer travel arbeidsplass.

– En stor forskjell er at vi nå er fire 
i crewet – mot seks på den gamle fly-
typen. Navigatør og maskinist er blitt 
borte. Noen av deres oppgaver er blitt 
automatisert. De resterende oppga-
vene løser vi fire om bord. Det er 
noen flere arbeidsoppgaver, og større 
arbeidspress, på oss som er igjen.  
Men det går helt greit, sier Garberg.

Nytt. Lyset fra den skarpe vintersola 
skinner på iskledde Oslo-tak. Her-
culesen svinger forbi Fornebu. Vi 
sjekker forholdene opp langs alpin-
bakkene på Kongsberg. De ser bra 
ut. På vei mot Fagernes vinker en 
skiløper 100 meter under oss. Han 
har det bra. Det har vi også. 

Etter to kjappe «touch and go» 
på flystripa på Fagernes, setter vi 
snuten mot skytefeltet på Rena. I 
lasterommet gjør lastemestrene 
Morten Tiedemann og Trym Sol-
berg seg klar. Et drøyt tonn skal 
slippes ut gjennom bakluka. 

– Det er blitt en helt annen 



C-130J Hercules
lengde: 34,4 meter
Vingespenn: 40,4 meter
høyde: 11,8 meter
Vekt uten last: 86 000 lbs/39 tonn
lasteevne: 47 800 lbs/21,6 tonn
Marsjhastighet: 355 kts/657 km/t
Rekkevidde u/last: 3700 n.mi/6850 km
Rekkevidde m/last: 2500 n.mi/4600 km
Marsjhøyde: 27 000 ft/8230 meter

C-130J Hercules er et allsidig, taktisk 
transportfly. Oppgavene omfatter i hoved-
sak transport av personell og materiell for 
Forsvaret. Flyene gir også taktisk trans-
port- og logistikkstøtte til norske spesi-
alstyrker for direkte innsetting av disse 
i eventuelle operasjonsområder. Dette 
inkluderer også antiterror-beredskap. 
Flyet er i stand til å støtte sivile instanser 
ved behov, dette kan være ved miljøulyk-
ker, krisehåndtering og nødhjelpsaksjoner.

335-skvadron
335-skvadronen holder til på Gardermoen, 
og opererer Luftforsvarets arbeidshest, 
transportflyet C-130J Hercules. Avdelin-
gen løser oppdrag over hele verden, fra 
Bardufoss til Jan Mayen, Sydpolen og 
Irak. I dag er hovedoppgavene å yte trans-
portstøtte til spesialstyrker og norske 
avdelinger i utlandet, ambulanseoppdrag 
og medisinsk evakuering. Foruten å være 
en kampklar militær enhet med spesial-
kompetanse innen taktisk lufttransport, 
yter 335-skvadron ofte støtte til det sivile 
samfunn blant annet i forbindelse med 
naturkatastrofer. Under jordskjelvka-
tastrofen i Iran i 2003 var 335-skvadronen 
på plass, og etter tsunamien i Sørøst-Asia 
i 2004 var Hercules-flyene stasjonert i 
Indonesia og deltok i luftbroen som fløy 
inn utstyr og nødhjelp til de rammede i 
Banda Aceh-provinsen. I 2008 mottok 
skvadronen de to første nye Hercules 
C-130J, som er en oppdatert versjon av 
flytypen. Sommeren 2010 ble flyparken 
komplett. Luftforsvaret har nå mottatt de 
to siste flyene fra Lockheed Martin.

1. sVeVe OVeR bYeN: Oslo bader i solskinn. Første sjekkpunkt er unnagjort, og Herculesen legger kursen til Kongsberg. 2+3. FORAN OG BAK: Pilot Ståle Garberg er sjef i         cockpiten. I lasterommet bestemmer lastemestrene Trym Solberg og Morten Tiedemann. 
4. eT ROM Med uTsikT: Morten Tiedemann sitter luka på Herculesen – det finnes ikke bedre utsiktspunkt over Rena.
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arbeidsplass. Dette er et bedre fly. 
Vi har fått flere spennende oppga-
ver, sier Tiedemann. 

automatisk. Luka går opp. I 230 
knop ser vi ned på bakken. Så raser 
lasten ut. I løpet av et snaut sekund 
har ett tonn forsvunnet. Det lukter 
svidd. Tung last i bevegelse skaper 
stor friksjon og høy temperatur.

– Før måtte kroker og fester løs-
nes manuelt. Slik er det ikke nå. Alt 
er automatisert ved dropp. Piloten 
legger inn droppunktet, vi klargjø-
rer alt på en datamaskin, og låsene 
åpnes automatisk. Det er blitt en 

bedre, mer spennende og tryggere 
arbeidsplass. Dessuten er det selv-
følgelig morsomt med alt som er 
nytt, smiler Tiedemann. 

hjem. Herculesen tar noen runder 
over Rena. Skytefeltet er et fint skue 
når man sitter ved lasterampen og 
ser ut av døra i drøyt 100 meters 
høyde. 

Så vender Herculesen snuten sør-
over. Mot Gardermoen. 

Det hadde helt sikkert vært en 
fint med en skitur. 

Men en rundtur over Østlandet 
er ikke ille det heller.
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Forsvaret er statlig 

lønnstaper
Forsvaret er statlig 

lønnstaper

lØNNsTaPeRe: Ansatte i Forsvaret hadde i fjor den dårligste lønnsutviklingen i 
statsadministrasjonen. Foto: Arne Flaaten/Forsvarets mediearkiv
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Tall fra Statistisk sentralbyrå viser 
at ansatte i Forsvaret var blant dem 
som hadde den dårligste lønnsvek-
sten i staten i fjor. Med en gjennom-
snittlig økning av månedslønnen på 
1400 kroner, ble lønnsveksten på 
4,0 prosent. 

Det er langt under fjorårets 
lønnsvinner i staten – politiet – som 
økte månedslønnen med 2800 kro-
ner i gjennomsnitt. Det tilsvarer en 
lønnsøkning på 7,6 prosent.

De forsvarsansattes lønnsøkning 
er desidert minst – både i kroner og 
prosent – i den statlige forvaltnin-
gen. Ser vi alle ansatte i staten under 
ett, er det noen næringsområder som 
har dårligere lønnsvekst. Alle disse 
har høyere gjennomsnittlig måneds-
lønn enn ansatte i Forsvaret.

uakseptabelt. Forbundsleder i Nor-
ges Offisersforbund, Egil André 
Aas, er opprørt over tallene. Han 
håper LO Stat merker seg hvem som 
har svakest lønnsvekst.

– Vi må gå dypere inn i tallene 
for å finne ut hva som har skjedd. 
Men det er helt klart at noe må gjø-
res. LO Stat bør ta våre signaler 
foran de kommende oppgjørene. Vi 
forventer å ha den samme utviklin-
gen som de andre, sier Aas. 

Han mener ansatte i Forsvaret 
ikke kan akseptere å sakke etter de 
andre statsansatte.

– Når vi i tillegg er midt i en nedjus-
tering av gradene, ser jeg at denne 
utviklingen vil fortsterkes. Det ver-
ken kan eller vil vi akseptere, fast-
slår Aas.

usikkerhet. LO Stats leder, Tone 
Rønoldtangen, understreker at 
hovedsammenslutningen også taler 
de forsvarsansattes sak.

– Forsvaret er på ingen måte en 
glemt gruppe i LO Stat. Når det 
gjelder tallene fra SSB er de hentet 
fra en næringsstatistikk som enda 
ikke er kvalitetssikret. Derfor kan 
det være feil i blant annet innrap-
porteringen. Vi skal være med på å 
gå gjennom tallene i et partssam-
mensatt utvalg i FAD. Før det skjer 
vil jeg ikke kommentere statistik-
ken, sier Rønoldtangen.

hele staten. Statsansatte har økt 
lønnen med 1900 kroner måneden, 
eller 5,2 prosent, det siste året.

Ifølge lønnsstatistikken fra SSB 
var gjennomsnittlig månedslønn for 
heltidsansatte i staten 38 700 kro-
ner 1. oktober i fjor. Heltidsansatte 
menn i staten hadde en månedslønn 
på 40 300 kroner, mens heltidsan-
satte kvinner hadde en månedslønn 
på 36 800 kroner. 

Dette tilsvarte en vekst på hen-
holdsvis 4,9 og 5,7 prosent, eller 
1900 kroner og 2000 kroner.

Ansatte i statlig forvaltning økte lønnen sin med 2100 kroner i fjor, 

eller 5,6 prosent. Ansatte i Forsvaret kom dårligst ut, mens Politi- 

og påtalemyndighet var statlige lønnsvinnere.

MORTeN haNseN

For ansatte med særaldersgrenser 
fører pensjonsreformen foreløpig 
ikke til noen endringer.

– Alt videreføres som før. Noen 
tilpasninger for de som må gå av 
med særaldersgrense har enda ikke 
skjedd, sier Odd Jørgen Sørengen, 
rådgiver i LO Stat.

Han poengterer at det er uførepen-
sjonen som partene nå jobber med. 
Ingen andre temaer i pensjonsrefor-
men vil bli påbegynt før en avtale 
om uførepensjon er på plass.

– Særaldersgrensene er vi ikke 
begynt på, konstaterer Sørengen.

Pensjonsreformen:

Ingen endring for befalet
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MaRgReThe MeYeR bRaTT (tekst og foto)

Langt inn i fjellet er Forsvarets ope-
rative ledelse i ferd med å bli opera-
tivt. Her er det flere avdelinger som 
er slått sammen fra Stavanger i sør til 
Reitan i nord, hvor sistnevnte også 
ble plasseringen for den nye avdelin-
gen, Forsvarets operative ledelse. De 
ansatte venter på at resten av de nye 
lokalene skal stå ferdig, og ikke minst 
en ledelse som er fysisk til stede. Til 
tross for støy rundt flytteprosess og 
halvferdige lokaler, er trivselsfakto-
ren høy og humoren sitter løst. 

Miljø. I Fjellet er det mørkt og trangt 
et godt stykke, før man møter topp 

moderne utstyr og kontorer som 
nesten er ferdige. En del av de 
ansatte ser gjerne ikke dagslys på et 
par dager, hvis de er på vakt. Som 
kompensasjon for manglende dags-
lys er det over noen kontorpulter 
montert et mini «oksygenproduk-
sjonssenter». Her vokser det planter 
som tar opp karbon og produserer 
oksygen ved hjelp av lys fra en UV-
lampe. Lampen skaper et litt annet 
lyspreg i tillegg til det kunstige lyset 
fra taket. 

– Jeg tror ikke man blir brun om 
man stikker hodet under, sier Hilde 
Nystad, som har fått en kontorpult 
med eget produksjonssenter.

Lenger inn i fjellet, forbi en del 

halvferdige kontorlandskap, på en 
bitte liten pult uten «oksygenpro-
duksjonssenter», sitter Svein Georg 
Gabrielsen. 

Han er ny på avdelingen og har 
ikke vært der så lenge. På spørsmål 
om når kontoret hans blir ferdig, 
blir han litt overrasket.

– Jeg har det ganske bra. Jeg har 
jo en pult og et sted å være. Det er 
ikke alle som har fått det engang, 
sier han.

Gabrielsen forteller at de ferdige 
lokalene er topp moderne. 

– Sånn skal det være i dag, smi-
ler han.

Avdelingen er fortsatt spredt på 
grunn av byggearbeidene. Ledelsen 
sitter på andre siden av fjorden, i 
andre lokaler fysisk adskilt fra 
resten av tjenestestedet.

Dette har skapt en del utfordrin-
ger for de ansatte.

Ser lys i tunnelen
Han er tilfreds med sin nye arbeidsplass, Svein Georg Gabrielsen, men 

gleder seg til han kan begynne å trene i det nye treningsrommet. 

ReiTaN OPeRaTiVT: Langt inn i fjellet ser de ansatte ved Forsvarets operative ledelse lysere på fremtiden.



tetsoperasjoner i elleve år. Han er 
en av dem som var med på flyttelas-
set fra Jåttå.  

– Jeg tror Forsvaret ville dratt 
mer nytte av å ha den samlede avde-
lingen på Jåttå, med nærhet til Joint 
War Center, der vi også kunne ha  
dratt nytte av stabsmessig trening, 
mener Amundsen.

Når avdelingene flyttet sammen 
på Reitan, genererte dette en del 
pendlere som har fortsatt i samme 
stilling, men har byttet tjenestested. 
Utenfor Bodin leir, en halv times 
kjøretur fra Reitan, er det satt opp 
midlertidige brakker hvor pendlerne 
blir tilbudt et rom med felles opp-
holdsrom og kokemuligheter. 

– Vi har et fantastisk godt 
arbeidsmiljø i J4-9. Jeg har verdens 
beste jobb som jeg ikke ville byttet 
til tross for lang pendlervei fra Sør-
Norge, sier Amundsen, som også 

pendlet da han holdt til på Jåttå, 
men da en relativt kortere tur.

Trening. Å jogge til jobb er kanskje 
ikke en mulighet for de som pend-
ler. Etter en omvisning i fjellet må 
trimrommet testes. Trimrommet 
ligger en 15 minutters tur fra fjellet, 
her er det en gymsal som er delt i to. 
En del inneholder det en trenger av 
apparater og vekter, og en annen 
del er åpen til ballspill eller andre 
sal-aktiviteter. 

– Trening skaper trivsel, sier 
Thomas Tellmann, som innrømmer 
at han gleder seg til de får ferdig 
treningsrommet i fjellet slik at det 
blir lettere tilgjengelig når han er på 
jobb. 

I gymsalen har de denne dagen 
en fellestrening, spinning med fly-
soldat Ingrid Flørenæss.

Befalsbladet 1/2011 13

– Jeg har full tiltro til ledelsen, og for-
venter at de blir mer synlige når de 
fysisk kommer hit, og at det gapet vi 
har i dag blir tettet, sier Gabrielsen.

Gabrielsen, som er fra Å i Lofo-
ten, har tatt med seg familien og 
bosatt seg i Bodø. Fra Bodø er det 
en knapp halvtime i reisetid til 
Reitan.

Flyttingen. To avdelinger ble slått 
sammen, Forsvarets operative 
hovedkvarter på Jåttå måtte flytte 
1528 km nordover til Reitan, og 
Landsdelskommando Nord-Norge, 
som holdt til på Reitan, måtte gi 
plass til nye ansatte.

– Flyttingen hit var nok ikke til 
det beste for Forsvaret, fordi vi nå 
ikke er tilgjengelige på samme måte 
som vi var på Jottå, sier Lyder 
Asbjørn Amundsen.

Amundsen har jobbet med sani-

ReiTaN OPeRaTiVT: Langt inn i fjellet ser de ansatte ved Forsvarets operative ledelse lysere på fremtiden.

TRiVes: Svein Georg Gabrielsen har kommet på plass og er fornøyd.

OksYgeN: Hilde Nystad med sitt eget «oksygen produksjonssenter».
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Arbeidet med veteransaken har 
pågått som et prosjekt styrt av For-
svarsdepartementet i lang tid. 8.mai 
skal handlingsplanen for veteraner 
legges frem og NOF følger saken 
tett med FD.

– Forsvaret må selv ta ansvar for 
å følge opp skadd personell, sier 
leder i Norges Offisersforbund, Egil 
Andrè Aas. 

– Man forlater ikke sine sårede 
mannskaper, understreker for-
bundslederen. Han etterlyser en 
kultur for å bedre ivareta veteraner 
i Forsvaret.

skal ikke betale prisen. Forsvaret er 
en krevende arbeidsplass fordi vi må 
være personlig forberedt på å ta den 
militære risikoen i krigsområder. 
Det blir feil at våre ansatte selv skal 
betale denne prisen hvis de blir 
skadd. Slik vi opplever det så må 
mange forlate Forsvaret på grunn av 
manglende helseklarering eller at de 
er på korttidskontrakter som ikke 
forlenges når soldatene blir skadet. 

– Dette er en bruk og kast-men-
talitet vi ikke kan leve med, sier Aas. 
Den beste plassen å bli friskmeldt 
igjen er ved å fortsatt være tilknyttet 
det sterke fellesskapet som faktisk er 
vår styrke.

Når vi særlig fokuserer på inklude-

rende arbeidsliv og jobber for å få på 
plass Forsvarets bedriftshelsetjeneste, 
så tenker vi på verdien av å beholde 
våre ansatte over tid. Her har det vært 
særdeles mye prat og lite konkret 
handling fra Forsvarets ledelse, og 
mange opplever å bli kasteballer i det 
offentlige med bare halvhjertet eller 
ingen støtte fra Forsvaret. 

holder skader skjult. Forsvaret er 
gode på å selektere og kontrollere 
de ansattes helse. Legesjekk tas før 
og etter utenlandsoperasjoner, så vi 
vet at Forsvaret kan hvis ledelsen 
vil. Men dagens brutale virkelighet 
har gjort at mange holder sine ska-
der skjult fordi man er redd for å 
miste helseklareringen og derved 
også jobben.

– Det som mangler er et tilbud der 
Forsvaret følger opp de som får pro-
blemer med helsa. Vi vil ha på plass 
et militært oppfølgingssenter som tar 
dette ansvaret og fokuser på å gjøre 
soldatene friske igjen. Ett oppføl-
gingssenter for tjenestegjørende og 
dimitterte veteraner bør adskilles fra 
Forsvarets Sanitet sin kontrollfunk-
sjon for å unngå personellet skjuler 
sine problemer. Hittil har det vært 
mye snakk om samhandling mellom 
Forsvaret og NAV. Her må vi feie for 
egen dør først, sier Aas.

Et oppfølgingssenter skal kunne 
veilede personellet til den rette 

medisinske behandling både innen-
for og utenfor Forsvaret, samt bistå 
med utfordringer mot NAV, Statens 
Pensjonskasse og andre basert på 
belastninger påført ved internasjo-
nal tjeneste.  Det skal ikke være slik 
at soldater og veteraner selv må ta 
tilleggsbelastningen med å engasjere 
advokater og kjøre rettslige proses-
ser for å ivareta sine rettigheter. 
Soldater som bærer det norske flagg 
på uniformen bør føle seg bedre 
ivaretatt enn dette.

handlingsprogrammet for veteraner. 
NOF har tatt opp veteransaken i full 
bredde over lang tid. Forsvarsdepar-
tementet har hatt en arbeidsgruppe 
som har sett på oppfølging av vete-
raner og her har våre heltidstil-
litsvalgte deltatt. Våre konkrete for-
slag om bedring av helseoppfølging 
har vi i tillegg tatt opp direkte med 
Forsvarsministeren, sist gang i 
desember 2010. Det skal nå lages en 

såReT: En norsk soldat ble såret under et rakettangrep mot    feltbasen i Ghormach i Nord-Afghanistan om kvelden fredag 16. juli. Soldaten ble raskt evakuert til det militære felt-
sykehuset i PRT Meymaneh for behandling. Tilstanden var     stabil, og soldaten var utenfor livsfare. Om morgenene 17. juli ble han evakuert til det tyske sykehuset i Camp Mar-
mal i Mazar-e Sharif for nærmere undersøkelser.  Foto: FMS- Morten S. Hoperstad.

Oppfølging av  
veteraner
NOF definerer veteraner som personell, tjenestegjørende eller 

dimittert, som har deltatt i skarpe operasjoner for Forsvaret.  

Arbeidet med rettighetene til veteraner har skutt fart på nyåret. 
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handlingsplan for veteraner som 
skal presenteres 8. mai 2011.

NOF har valgt å se både på fore-
bygging og ettervern i veteransaken. 
Svært mange veteraner er stadig tje-
nestegjørende personell i Forsvaret 
som må påregne og dra ut på flere 
deployeringer. Vi mener at det beste 
stedet å jobbe, også for veteraner, er 
i Forsvaret. Vi understreker hoved-
budskapet i Inkluderende Arbeids-
livsavtalen, nemlig at «den beste 
plassen å bli frisk er på arbeidsplas-
sen». Derfor må vi legge til rette for 
å beholde flere over lengre tid. For-
utsigbare arbeidskontrakter og for-
utsigbare ordninger som støtter vårt 
personell må derfor på plass. 

Mange innspill er allerede levert til 
NOF og her er et kortfattet utdrag:
•   Få  på  plass  en  bedriftshelsetje-

neste med kapasitet til å forebyg-
ge skader.

•   Etablere militære oppfølgingssentre 

for troverdig ettervern ved skader.
•   Begrense bruken av korttidskon-

trakter for å unngå å forbruke 
personell.

•   Styrke Forsvarets  familiestøtte-
ordninger for å kunne følge opp 
pårørende.

•   Revidere  helsereglementet  San-
dok for å hensynta både helsefag-
lige og militærfaglige anbefalin-
ger ved medisinsk seleksjon.

•   Etablere intopstreningssenter for 
å få optimal trening og mindre 
stress før deployering.

•   Utvide bruk av «Mellomlanding», 
dvs systematisk helsefaglig-, mili-
tærfaglig og kollega-debrief før 
hjemkomst til Norge etter opp-
drag.

Har du forslag til punkter som bør 
innlemmes i en handlingsplan for 
veteraner så kontakt din område-
tillitsvalgt med konkrete forslag og 
eksempler!

Nof Handlingsprogram  
2010-2014
internasjonale operasjoner
Befalsyrket er i en særstilling ved at 
den enkelte må påregne å utsette 
seg for langvarig press, belastning 
og høy risiko. For NOF er ivaretakel-
se av personellet høyeste prioritet. 
Det er viktig at samfunnet forstår 
og verdsetter denne  innsatsen og 
at lønns- og forsikringsordninger er 
tilpasset belastning og risiko. Norges 
Offisersforbund skal arbeide for:

•  helhetlig ivaretakelse før, under og 
etter operasjoner som inkluderer 
et fullverdig somatisk og psykisk 
helsetilbud.

•  respektfull og verdig anerkjennelse 
av våre veteraner.

•  å bedre hjemmestøtteordningene 
og at ordningene skal gjelde for 
alt befal uavhengig av hjemmetil-
hørighet.

•  ved tvungen beordring skal vars-
lingstiden økes til minimum 3 
måneder.

•  at det tildeles ressurser som er 
tilstrekkelig, forutsigbare 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 rotasjonsbelastning på 
1:4 (1 periode ute og 4 tilsvarende 
perioder hjemme). 

•  at beredskap skal kompenseres i 
forhold til den belastningen dette 
medfører for befalet og dennes 
familie.

•  at de vanlige regler i arbeidslivet 
gjelder under oppsetning og til-
strebes fulgt under deployering.

•  at en samlet tjenestetid på 12 
måneder over en 36 måneders 
periode gir skattefritak, uavhengig 
av enkeltperiodenes varighet.
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Mange av disse kravene har en selv 
mulighet til å gjøre noe med – som 
for eksempel god fysisk form. Andre 
krav er det verre med, som for eksem-
pel kroniske lidelser. Og så finnes det 
noen krav som koster skjorten, som 
for eksempel tannhelsen. 

høyere krav til tannhelse i Forsvaret. 
Flere offiserer vi har vært i kontakt 
med, kan fortelle om at Forsvaret 
stiller høyere krav til tannhelse enn 
det sivile gjør. Etter en rask sjekk 
hos den militære tannlegen, kan en 
få melding om å få trukket sine vis-
domstenner. Dette må selvfølgelig 
gjøres hos sivil tannlege, da Forsva-
ret normalt ikke dekker slikt. Ved 
oppmøte hos den sivile tannlegen, 
kan en få høre at det er helt unød-
vendig å få trukket sine visdomsten-
ner. Det kan være en viss logikk 
bak tanken om at tannhelsen skal 
være bedre enn normalt før man 
reiser på et oppdrag i utlandet. Om 

en offiser får problemer med sine 
tenner under et oppdrag, kan dette 
få store konsekvenser. 

Men hvem skal dekke denne 
ekstra utgiften? 

står ikke i forhold til virkeligheten. 
P-5, eller «Grunnleggende regelverk 
for militær tannpleie» har «visst-
nok» blitt revidert, og det har 
skjedd endringer som har fått store 
økonomiske konsekvenser for det 
personellet som skal reise til inter-
nasjonale operasjoner. For å være 
konkret, så «ryktes» det at det 
punktet som ivaretok personell 
bundet til kontrakter for internasjo-
nal tjeneste er fjernet, disse får nå 
ikke lenger fri tannbehandling (ved-
likehold av tannstatus). Det skrives 
«visstnok» og «ryktes» fordi den 
eneste P-5 som ligger tilgjengelig 
(les. FOBID) er fortsatt fra 2003. 
Forsvarets tannlegekontor derimot, 
har tydeligvis fått ordre om å bruke 
den «nye» P-5 som ingen andre har 
tilgang til. Ikke akseptabelt!

Vi krever! Norges Offisersforbund 
har også tidligere tatt opp denne 
saken med Forsvaret, blant annet i 
forbindelse med den siste reviderin-
gen av «særavtale for tjenestegjø-
ring i internasjonale operasjoner». 
Det vi fikk inn da, var at personell 
som disponeres med mindre enn 
fire ukers varsel, kan få dekket de 
nødvendige utgifter til å etterkom-
me de helsemessige krav til skikket-
het for tjenestegjøring i internasjo-
nale operasjoner. Et lite steg i riktig 
retning, men fortsatt langt fra 
målet, og med den siste utviklingen 
ser vi at Forsvaret er i ferd med å 
skjære helt ut.

Norges Offisersforbund krever 
at Forsvaret tar inn over seg det 
ansvaret de tok på seg da beord-
ringsplikt til internasjonale opera-
sjoner ble innført i 2005. Kostna-
den med vedlikehold av tannstatus 
skal bæres av Forsvaret så lenge 
personell har en beordringsplikt til 
internasjonale operasjoner.

– mange fordeler
•  Lettere tilgang til konto

•  Oversikt når du trenger det 

•  Betale regninger - GRATIS

•   Mulighet til å søke:   

KONTOKREDITT kr. 50.000,-  

Raskt og enkelt - (for de som 

er i tjeneste og har nettbank)

FP LÅN 
FP Lån til bolig/fritidsbolig -   

80% av lånetakst –  

nedbetaling inntil 25 år -  

meget gunstig rente!

FP Forbrukslån - usikrede  

forbrukslån inntil kr 200.000,- 

uten noen form for gebyrer.  

Kan nedbetales over 10 år. 

Vi har mange gode tilbud  
til deg som medlem:

•  Høy rente på innskudd

•  Store rabatter på forsikring

•  Gruppeliv

•  Esso MasterCard

•  Gebyrfrie tjenester

•  PERSONLIG SERVICE

www.fp.no

Bruk FP-nettbank

Vil du vite mer om tilbudene eller 
melde deg inn, se vår hjemmeside:

www.fp.no 
eller ta kontakt på:

Tlf.: 23 09 24 00 
Faks: 23 09 24 99
E-post: fp@fp.no

FP_0111.indd   1 26-01-11   10:13:08

Det stilles høye krav til offiseren for å være godkjent til å utføre sin jobb. Klarer man ikke kravene kan 

konsekvensen være at offiseren mister sin stilling, og i verste fall sin arbeidsplass i Forsvaret. 

En tannpine
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Om vi skal ta fly fra Oslo til Bardufoss, har vi 
da tillit til at piloten er i godt humør, fått nok 
søvn og har et like stort ønske som oss om å 
komme frem i live? Selv om vi hører om flyu-
lykker som skyldes pilotfeil, så slutter vi ikke å 
fly av den grunn. Når vi handler i butikken så 
har vi ingen kontroll over prosessen i matpro-
duksjonen, vi har tillitt til at matprodusentene 
har et ønske om å levere mat som ikke er helse-
skadelig. Selv om vi hører om salmonella og 
andre merkelige bakterier i mat som skyldes feil 
i produksjonen, så slutter vi ikke å handle mat 
av den grunn. Blir du syk, så stoler du på at 
sykehuset du går til har gode rutiner og at lege-
ne er faglig dyktige. Selv om vi hører om lege/
sykehustabber, slutter du ikke å la deg behand-
le av den grunn. 

Vi har denne tillitten på grunn av offisielle 
og uoffisielle kontrollorgan. Eksempler på de 
uoffisielle er blant annet media, varslere og ikke 
minst fagbevegelsen. De offisielle kontrollorgan 
er de forskjellige tilsyn som f.eks luftfartstilsy-
net, mattilsynet eller helsetilsynet. 

For å bruke et gammelt Hæruttryk; Tillitt er 
bra, kontroll er bedre (fritt etter Lenin)

i særstilling. Siden Forsvaret er i en særstilling 
og har mange unntak fra de regelverk som sivi-
le må forholde seg til, vil de uoffisielle kontroll-
organ ha et større ansvar. Som befalsorganisa-
sjon, har NOF et ansvar for å rette kritiske 
søkelys mot det som mange opplever som selv-
følgeligheter. Det rettes herved et kritisk søke-
lys på Forsvarets vaksinasjonsprogram.

I følge Folkehelseinstituttet, er all vaksina-
sjon i Norge frivillig. Slikt er ikke tilfelle. For-
svaret har med hjemmel i vernepliktsloven og 
lov om personell i Forsvaret med forskrift om 
internasjonale operasjoner, en rett til å pålegge 

En dose her og en dose der...
Vi er i dette samfunn grunnleggende 

avhengig av tillit. Siden vi selv har så  

liten kontroll på hverdagen vår, legger  

vi våre liv i hendene til andre. På godt  

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

Undersøk om det er svimerker 
eller varmegang i sikringsskapet

Test røykvarsleren med røyk, 
eller ved å bruke testknappen

Stram til skrusikringene 
i sikringsskapet1 2 3

Brannsikkerhet i hjemmet
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En dose her og en dose der...
alt personell å ta vaksiner som For-
svaret mener er nødvendig. Det er 
Forsvarets sanitet (FSAN) som er 
fagansvarlig for all helsetjeneste i 
Forsvaret og dermed også vaksina-
sjonsprogrammet. FSAN har gitt ut 
«Instruks om vaksinasjon og mala-
riaprofylakse». Denne regulerer 
hvilke vaksiner FSAN mener alt 
personell i Forsvaret er pålagt å ta. 

kritisk til vaksine? Så langt er alt 
greit, vi har et system som skal iva-
reta vår helse noe alle setter pris på, 
men hva om det såes tvil om de vur-
deringer som gjøres av FSAN? Hva 
om det stilles spørsmålstegn til at 
de vaksiner som Forsvaret pålegger 
personellet å ta, er unødvendige? I 
det medisinske fagmiljøet er det 
mange divergerende meninger om 
nytteverdien av vaksiner.  Det har 

vært flere saker i media den siste 
tiden, om tilfeller der man bekrefter 
at sykdom/skader skyldes vaksiner. 
Siden Forsvaret har en rett til å 
pålegge personellet å ta vaksiner og 
har valgt å benytte seg av denne ret-
ten, hviler det et særsansvar på den 
ansvarlige fagmyndighet, for at 
begrunnelsen for dette pålegget er 
uomtvistelig.

Viktig. Norges Offisersforbund 
bestrider ikke retten Forsvaret har 
til å pålegge personellet vaksiner, 
men krever at følgende tre punkter 
blir ivaretatt:
•   All  vaksinering  og  profylakse 

skal være faglig begrunnet og 
denne begrunnelsen skal være 
offentlig.

•   Alt personell skal ha utfyllende 
informasjon i forkant av vaksine-

ringen i henhold til pasientrettig-
hetslovens § 3-2. 

•   Ved skade/sykdom som følge av 
vaksineringen, har Forsvaret et 
objektivt erstatningsansvar.

Grunnen til at Norges Offisersfor-
bund nå retter et kritisk søkelys 
mot vaksineringspolitikken i For-
svaret, er tilbakemeldinger fra våre 
medlemmer om at Forsvaret og fag-
myndigheten FSAN ikke tar sitt 
ansvar alvorlig nok. Ved flere tilfel-
ler har ikke personellet fått den 
informasjon de har krav på før vak-
sinasjon, noe vi mener er en grov 
overtramp.  FSAN har heller ikke 
klart å begrunne sin vaksinasjons-
politikk, på tross av gjentatte hen-
vendelser fra våre medlemmer. 

NOF ber om at det ryddes opp i 
denne saken!



En fregatt tanker fra det nye logistikkfartøyet. Logistikkfartøyet er kun en illustrasjon og endelig design av fartøyet er ikke fastlagt Ill.:Norske marine/MARLOG
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Fartøyene kan også utrustes til andre 
formål, bl.a. til mobilt sykehus.

Under Den kalde krigen fikk de 
norske marinefartøyene forsyninger 
fra en kjede av landbaserte forsy-
ningsanlegg langs norskekysten. 
Den gang opererte de norske far-
tøyene i all hovedsak langs og uten-
for vår egen kyst. Ved eventuelle 
operasjoner utenfor vårt nærområ-

de, var de norske fartøyene avhen-
gige av å få forsyninger fra allierte 
forsyningsskip.

Etter Den kalde krigens slutt er 
antallet marinefartøy redusert fra 
68 (1990) til forventet 24 i 2016 (i 
tillegg et antall mindre fartøy for 
kystjegerne).

Samtidig er operasjonsområdet 
utvidet til nær sagt hele verden. 

Med et så lite antall fartøyer, og 
med et så stort operasjonsområde 

Forsyningsskip og sykehus på kjøl
Marinen er i gang med å anskaffe et logistikkfartøy. Fartøyet er i 

hovedsak tenkt som et forsyningsfartøy for drivstoff og materiell  

til fregattene og andre marinefartøy. 

som i dag, vil landbaserte forsy-
ningsbaser langs norskekysten ver-
ken være operativt hensiktsmessig 
eller kosteffektivt. På bakgrunn av 
dette er et logistikkfartøy et av 
nøkkelelementene i den nye norske 
marinestrukturen.

støtte til fregattene. Hovedoppgaven 
til det nye logistikkfartøyet vil være 
forsyning av drivstoff til fregattene. 
Logistikkfartøyet skal kunne følge 
fregattene i internasjonale operasjo-
ner, og fregattene skal kunne tanke 
drivstoff fra logistikkfartøyet i fart 
under seiling i åpent hav. Dette betyr 
at logistikkfartøyet må ha en marsj-
hastighet på minst 20 knop.

Så langt planlegges det at fartøy-
ene skal kunne frakte 5000–6000 
tonn diesel og 200–300 tonn heli-
kopterdrivstoff. I tillegg skal far-
tøyet også kunne laste 35 tonn 
smøremiddel. Fartøyet vil også få 
tanker for ca. 100 tonn ferskvann.

Selv om størstedelen av fartøyets 
lastekapasitet vil bestå av drivstoff-
tanker, vil fartøyet også få et stort 
fleksibelt lasterom. I første omgang 
tenkes det at lasterommet skal gi 
mulighet for alle typer logistikkstøt-
te utover drivstoff og vann. Laste-
rommet planlegges å ha kapasitet til 
25 containere i tillegg til andre for-

Nytt norsk logistikkfartøy
(Tall for Fridtjof Nansen-klassen fregatter i parentes)
Vekt: (Displasement) 15 000 tonn (5300 tonn)
lengde: 155 m (135 m)
bredde: 23 m (16,8 m) 
Rekkevidde (16 knop): 10 000 nm (4500 nm)
Mannskap 50, mulighet for ytterligere 70 (120)
Logistikkfartøyet vil få helikopterdekk og 
hangar for et NH 90-helikopter. Fartøyet skal 
kunne operere både i tropiske og i arktiske far-
vann. Fartøyene vil trolig også kunne utrustes 

med våpen for selvforsvar. 
Innlasting av materiell kan skje ved RO-RO 
(Roll-on Roll-off) lasterampe på babord side. 
Det planlegges 450 løpemeter med RO-RO 
dekk. I tillegg vil fartøyet også kunne lastes 
med lastekran om bord. 
Fartøyet planlegges med heis mellom dekkene.
Per i dag har Sjøforsvaret startet prekvalifise-
ringsprosessen og har bedt aktuelle interes-
senter melde seg.



Ambulanseinnredningen som 
Forsvaret anskaffer, er modulba-
sert og kan monteres inn i de 
fleste fly. Forsvaret har imidler-
tid inngått en avtale med SAS, 
som stiller en Boeing 737 til dis-
posisjon ved behov.  Det vanlige 
inventaret, seter etc. fjernes, og 
moduler av bårestativ, bårer og 
medisinsk ustyr monteres inn. 
Fullt innredet vil Boeing 737-
flyet kunne ta 22 bårepasienter 
og ytterligere et antall sittende 
pasienter. 

I tillegg arbeides det med å 
anskaffe tilsvarende utstyr til 
Forsvarets egne nye Hercules 
C-130J transportfly.  Disse vil, 
når de er fullt utrustet, kunne ta 

over 40 bårepasienter samt et 
større antall sittende pasienter. 
Forsvaret vil være i stand til å 
bemanne og utruste to slike fly 
samtidig. Ominnredningen av 
flyene, både Boeing 737 og Her-
cules, til ambulansefly skal ta 
mindre enn 24 timer.

Flyene innebærer en vesentlig 
forbedring av Norges evakue-
ringsberedskap. Først og fremst 
i forbindelse med internasjonale 
militære operasjoner, men flyene 
kan selvsagt også brukes ved 
sivil eller humanitær evakuering 
i forbindelse med naturkatastro-
fer, større ulykker, etc.

Ambulanse i fly
I høst anskaffet Forsvaret utstyr for å innrede et sivilt Boeing 

737 som ambulanse. I tillegg arbeides det med tilsvarende  

løsning for Hercules C-130J.

Et Boeing 737 innredet som ambulansefly. Innredningen er levert av det norske selskapet NODIN 
Aviation AS i samarbeid med amerikanske Marshall Aerospace. Foto: NODIN Aviation AS

En fregatt tanker fra det nye logistikkfartøyet. Logistikkfartøyet er kun en illustrasjon og endelig design av fartøyet er ikke fastlagt Ill.:Norske marine/MARLOG
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Forsyningsskip og sykehus på kjøl
syninger som mat, ammunisjon, 
reservedeler, personell etc. Fartøyet 
dimensjoneres for å kunne etterfor-
syne fregattene i inntil 30 dager, en 
betydelig økning i fregattenes opera-
tive kapasitet. Fartøyet har selvsagt 
også mulighet for å transportere 
forsyninger, eksempelvis kjøretøy, 
våpen, utstyr og personell til andre 
militære avdelinger. For eksempel 
hæravdelinger på land.

Fleksibilitet. Lastearealet under dekk 
planlegges også for alternative roller, 
bl.a. vil det kunne utrustes som 
mobilt sykehus.  Sykehusutrustningen 
tenkes i hovedsak modulbasert slik at 
aktuelle sykehusmoduler kan «rul-
les» om bord i fartøyet ved behov. I 
fartøyet vil nødvendige funksjoner 
være integrert, slik at sykehusmodu-
lene enkelt kan kobles til eksempelvis 
vann, el, avtrekk etc.

Sykehuset vil få kapasitet til å 
utføre kirurgi. Et «hospital på kjøl» 
kan tenkes brukt både i forbindelse 
med militære operasjoner, og i mer 
humanitære aksjoner, for eksempel 
ved naturkatastrofer. Alternativt 
kan en også ha mulighet for å 
benytte lastedekket til verksted og 
servicefunksjoner, transport og 
base for mindre landgangsfartøy, 
eller andre funksjoner etter behov.



HMS Ambush 
ubåt nummer to i Astute-klassen
Rett før jul ble HMS Ambush 

sjøsatt, den andre ubåten i den 

britiske Astute-klassen.
Båten har kostet 1,2 milliarder 
pund og er 291 fot (ca. 97m) lang, 
med en totalvekt på ca. 7400 tonn 
og et mannskap på 96 personer. 
(Norske Ula-klassen er ca. 59 m 
lang med en neddykket vekt på 
1150 tonn.) Disse ubåtene er de 
største ubåtene som den britiske 
marinen noen gang har hatt.
HMS Ambush er bevæpnet med 38 
missiler, en blanding av Tomahawk 
kryssermissiler og Spearfish tunge 
torpedoer, og kan angripe overfla-

tefartøy og ubåter på mer enn 1600 
km avstand. Båten er også utstyrt 
med avanserte sonar- og radarsys-
temer og kan oppdage fiendtlige 
skip mer enn 5000 km unna.

Atomreaktoren om bord krever 
ikke noen form for etterfylling eller 
tanking i løpet av 25 års tjeneste, 
og ubåten kan gå rundt jorden uten 
å gå til overflaten. Marsjhastighe-
ten i neddykket tilstand er på 20 
knop (ca. 36 km/t) mens topphas-
tigheten opplyses å være ca. 29 
knop (54 km/t).

I alt er det planlagt sju ubåter i 
Astute-klassen. Den første, HMS 
Astute, ble overtatt av den britiske 
marinen i august i fjor. HMS Astu-
te gikk for øvrig på grunn rett etter 

overtagelsen. Til tross for kraftige 
kutt i det britiske forsvarsbudsjet-
tet, bekreftet den britiske regjering 
så sent som i oktober 2010 at samt-
lige sju ubåter skal leveres.

hMs asTuTe: Ubåten er svært stealth og hevdes «å lage like lite støy som en svømmende delfinunge». Foto: Royal Navy.

Sjømålsmissil til Iran
Iran er i ferd med å anskaffe et nytt sjø-
målsmissilsystem, uttalte Irans forsvarsmi-
nister, Brigader Ahmad Vahidi.

Systemet kan oppdage og ødelegge ulike 
mål til sjøs, og vil øke Irans forsvarskapasi-
tet, fortsatte Vahidi.

Systemet er designet i Iran og missilene 
vil bli deployert langs Irans kystlinje.

Iran er også i gang med å masseprodu-
sere luftvernsystemer, ifølge Press TV.
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Littoral Combat Ship Contract
Den amerikanske marinen har signert kontrakt 
med Locheed Martin og Austal for i alt 20 «litto-
ral combat ships» (Krigsskip for operasjoner i 
kystnære farvann) (LCS), med leveranse fram 
til 2015.

Kontrakten er fastpriskontrakt på henholdsvis 
436 millioner USD til Locheed Martin og 432 mil-
lioner USD til Austral, for bygging av ett skip hver 
i første omgang. Den amerikanske marinen har 
imidlertid opsjon på ytterligere ni skip fra hver av 
leverandørene fram til 2015. Dersom opsjonene 
utløses, vil kontraktsverdien for hvert av selska-
pene komme opp i omlag 3,6 milliarder USD.

Det amerikanske LCS-programmet er forven-
tet å bestå av i alt 55 fartøyer, og har som formål 
at Marinen skal kunne opprette og opprettholde 
kontroll over kystnære farvann hvor som helst i 
verden. I så måte fyller disse fartøyene et hull i 
den amerikanske marinens operative kapasitet.

Også norske Umoe Mandal i samarbeid med 
amerikanske Raytheon deltok i konkurransen om 
det amerikanske LCS-programmet. Basert på 
erfaringene med Skjoldklassen tilbød Umoe Man-
dal et ca. 100 meter langt luftputekatamaranfar-
tøy (Surface Effect Ship) bygget i komposittma-
teriale.  

Klart for fransk helikopter-
hangarskip til Russland
Russland har inngått avtale om levering av to 
franske helikopterhangarskip av Mistral-klassen. 
Kontrakten er på 1,37 milliarder Euro.

Det første fartøyet vil bli produsert i Frankrike 
og vil koste 720 millioner Euro. For det neste far-
tøyet vil russiske leveranser utgjøre 40 prosent og 
fartøyet vil koste 650 millioner Euro.

Det tredje og det fjerde fartøyet vil bli produ-
sert i Russland.

Den franske Mistral-klassen kan ha opptil 16 
helikoptre, fire landgangsfartøyer, 13 tanks og 
opptil 100 kjøretøyer av andre typer, og er særlig 
designet for operasjoner i kystnære farvann og 
landgangsoperasjoner.

Ingen nye hangarskip i Russland
Russland har ikke planer om å bygge nye 
hangarskip i nærmeste framtid, opplyser det 
russiske forsvarsdepartementet. Ubekreftede 
meldinger har tidligere antydet at Russland har 
planer om en serie på i alt seks nye hangarskip 
før 2020.

Russland har i dag bare ett operativt hangar-
skip, mens det  i det tidligere Sovjetunionen var i 
alt fire operative hangarskip.

Den japanske regjering har planer 
om å anskaffe Patriot-missiler for å 
avskjære/skyte ned eventuelle inn-
kommende missiler. Missilsystemet 
tenkes utplassert på flybaser over 
hele Japan som beskyttelse mot 
trusselen fra nord-koreanske ballis-
tiske missiler.

Samtidig signaliserer den nye 
japanske forsvarsstrategien at også 

Japans i alt seks Aegis destroyere vil 
bli utstyrt med avskjæringsmissiler 
av typen Standard Missile-3.

Standard Missile-3 er utviklet 
for å skyte ned fiendtlige ballistiske 
missiler før de så går inn i jordens 
atmosfære.

Japan har også planer om å øke 
antall eskortefartøy fra 47 til 48, samt 
å øke antall ubåter fra 16 til 22.

Japan anskaffer rakettskjold
Et Standard Missile-3 avfyres fra det amerikanske fartøyet USS Shiloh. Foto: US Navy.

Tredje FREMM-fregatt bygges
Det franske skipsverftet DCNS har begynt byg-
gingen av den tredje franske FREMM (French 
Mulitimission frigate) for den franske marinen. 

Per i dag har DCNS kontrakt på bygging av fire 
FREMM-fregatter, tre for den franske marine og 
en for den marokkanske marinen.

FREMM-fregattene er designet for å kunne 
møte trusler både fra luften, sjøen og fra land. Fre-
gattene vil bli utstyrt med en sensorpakke basert 
på Herakles multifunksjonsradar, sjømålsmissiler 
og torpedoer med en rekkevidde på ti nautisk mil 
(ca. 19 km).

Kina vil bygge hangarskip 
Den kinesiske regjeringen har for første gang 
offentliggjort detaljer om landets første han-
garskip.

Planen er at Kinas første hangarskip skal være 
ferdig I 2014 og operativt i 2015, ett år før opprin-
nelige planer.

Innen 2020 planlegger Kina å ha en stor flåte 
av hangarskip, i tillegg til bl.a. 27 destroyere, 52 
fregatter og 66 ubåter.

Ifølge analytikere vil de kinesiske hangarski-
pene være en klar utfordrer til den amerikanske 
marinens overlegenhet i Stillehavet. 

Og sjømålsmissil i Kina
Kina er i sluttfasen av utviklingen av et nytt bal-
listisk anti-ship-missil, ifølge amerikanske kilder.

Missilet vil sendes ut i verdensrommet før det 
returnerer til atmosfæren og manøvrerer seg ned til 
målet. Missilet har kapasitet til å senke et hangar-
skip, og vil trolig medføre at amerikanske hangar-
skip må operere lenger vekk  fra konfliktområder i 
det vestlige Stillehavet. 

FReMM-FRegaTT: FREMM-programmet er Euro-
pas største marineprogram, og det er forventet at 
Frankrike vil anskaffe 11 fregatter mens Italia vil 
anskaffe ca. 10 fregatter. Illustrasjon: DCNS.
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Flyene vil formelt bli tatt ut av tje-
neste i løpet av 2011, og vil ikke bli 
erstattet før mot slutten av dette 
tiåret, når F-35 (JSF) er klart.

Harrier jagerflyene er en britisk 
konstruksjon, kjent for å kunne ta 
av og lande vertikalt ved å dreie jet-
motorene. Flyene har vært operert 
fra britiske hangarskip, og var 

avgjørende da Storbritannia vant 
Falklandskrigen mot Argentina i 
1982. Harrier-flyene har også blitt 
brukt i Sierra Leone, Irak og Afg-
hanistan.

Det britiske forsvaret forventer å 
spare ca. 450 millioner pund de 
neste fire årene som følge av at 
Harrier-flåten nå er avviklet.

Slutt for Harrier
Det britiske luftforsvaret har nå offisielt satt de siste 16 Harrier-

jagerflyene på bakken, etter mer enn 40 års tjeneste.

Harrier-jagerfly er bl.a. kjent for å kunne lande og ta av tilnærmet vertikalt ved å dreie trusterne på jetmo-
torene. Foto: Royal Air Force.

Russland tilbakekaller atomubåt 
Russland har tilbakekalt Yuri Dolgoruky, den 
første atomubåten av Borei-klassen. Ubåten var 
i gang med sjøprøver, men er nå tilbakekalt for 
ytterligere undersøkelser. Det er ventet at under-
søkelsene vil vare ca. et halvt år.

Yuri Dolgoruky var forventet å være operativ 
i første halvdel av 2011, men dette vil nå trolig 
bli utsatt.

Borei-klassen er designet for å ha Russlands 
neste generasjons strategiske atommissiler om 
bord, de såkalte Bulava interkontinentale mis-
silene.

Russland bygger fregatter
Byggingen av Russlands første fregatt for Svar-
tehavsflåten har begynt ved Yantar skipsverftet i 
Kaliningrad i Østersjøen.

Fartøyet er det første av i alt tre, og vil få 
navnet Admiral Grigorovich.

Skipet er på ca. 4000 tonn og vil bli ustyrt 
med 100 millimeter kanon, luftvernmissiler, luft-
vernkanoner, torpedoer og helikopter for antiubåt-
krigføring.

Russland bygger også tre tilsvarende fregatter 
for den indiske marinen.

Tyskland får Euro Hawk
Det tyske luftforsvaret vil få Euro Hawk UAV-
system i løpet av 2011.

Euro Hawk er et utbemannet fly utviklet av 
Northrop Grumman og Eads Cassidian. Under tes-
ter har flyet vært i luften i over 30 timer i strekk.

Euro Hawk er en internasjonal versjon av den 
amerikanske RQ-4 Global Hawk.

Dersom testingen av Euro Hawk i det tyske 
luftforsvaret viser seg vellykket, er det forventet 
at Tyskland vil anskaffe ytterligere fire systemer 
i løpet av 2015–16.

Amerikansk Global Hawk. Det tyske luftforsvaret 
anskaffer nå Euro Hawk, i all hovedsak en Global 
Hawk utstyrt med europeiske sensorer. Vinge-
spennet på det ubemannede flyet er over 35 m. 
Foto: Northrop Grumman.

Den indiske regjeringen vil bygge 
fire stealth destroyere. Byggingen vil 
finne sted i Mumbai i India, og vil 
skje etter at tre destroyere av Kolka-
ta-klassen er levert i 2012–14.

Den indiske marinen har som 
målsetning å bli en komplett «blue-
water» marine, dvs. en marine 

som kan operere ute i åpent hav. 
Indias marine vil bestå av 140 over-
flatefartøyer, ubåter og hangarskip. 
Den indiske marine har per i dag 
mer enn 30 marinefartøyer under 
bygging; i Russland, Italia og ved 
ulike indiske skipsverft.

India vil ha flere stealth destroyere

Foto: Indias marine
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Tyrkia inn i jagerflyprosjekt?

Som en del av planen om å oppgra-
dere det tyrkiske luftforsvaret, har 
det vært foreløpige samtaler om en 
mulig tyrkisk deltagelse i det såkal-
te KF-X programmet, ifølge tyr-
kiske medier.

KF-X programmet er et sør-kor-
eansk program for å utvikle et 
avansert multirolle jagerfly for Sør-
Korea og Indonesia. 

Tyrkia vurderer at Turkish Aero-

spce Industries Inc. skal delta i kon-
sortiet bak KF-X-programmet, og 
tyrkerne kan tilby teknologioverfø-
ring bl.a. fra det tyrkiske T-129 
angrepshelikopteret.

Sør-Korea dekker 60 prosent av 
utviklingskostnadene i KF-X-pro-
grammet, mens Indonesia har for-
pliktet seg til å dekke 20 prosent av 
utviklingskostnadene, samt å kjøpe 
50 KF-X jagerfly.

Sør-afrikanske jagerfly til Ecuador
Det ecuadorianske luftforsvaret har mottatt 
12 Cheetah C supersoniske jagerfly fra sør-
afrikanske Denel Aviation. Kontrakten innebærer 
også at Denel skal være ansvarlig for vesentlige 
deler av vedlikehold og support til flyene de 
neste fem årene.

Cheetah C og D-flyene som Ecuador nå over-
tar, har tidligere vært i tjeneste i det sør-afrikanske 
luftforsvaret, men ble tatt ut av tjeneste i 2008 i 
forbindelse med Sør-Afrikas anskaffelse av JAS 
Gripen. Flyene har stått lagret fram til de nå er 
overtatt av Ecuador.

Cheetah jagerfly utstilt på det sør-afrikanske 
luftforsvarsmuseet. Flyet er en sør-afrikansk 
oppgradering/videreutvikling av det franske 
Mirage III. Offisielt ble oppgraderingen helt og 
holdent gjennomført i regi av Sør-Afrika på 
1980-tallet, mens landet grunnet FN-boikott var 
avskåret fra å samarbeide med andre land.  
Foto: Sør-Afrikas luftforsvar.

Kina tester Stealth jagerfly J-20
Den kinesiske president Hu Jintao har offisielt 
bekreftet ovenfor USAs forsvarsminister Robert 
Gates at Kina har gjennomført testflyvinger med 
sitt nyutviklede, femtegenerasjons J-20 Black 
Silk stealth jagerfly. 

Bekreftelsene kom etter at flere uoffisielle 
websider i Kina presenterte bilder av flyet.

J-20 er et enseters, tomotors jagerfly, som ut 
ifra bildene virker å være vesentlig større enn både 
Sukhoi T-50 og Lockheed Martin F-22 Raptor.

Det har lenge vært kjent at både Russland 
og Kina har arbeidet med å utvikle prototyper av 
Stealth jagerfly.

Det rapporteres for øvrig at Kina forventer at 
deres nye stealth jagerfly vil være operativt i det 
kinesiske luftforsvaret mellom 2017 og 2019.

a129 MaNgusTa kaMPhelikOPTeR FRa agusTaWesTlaNd: Tyrkia vil tilby erfaringene fra utviklin-
gen av T-129 angrepshelikopter dersom landet velger å delta i KF-X jagerflyprosjektet. T-129 er en videreut-
vikling av A129 Mangusta kamphelikopter. Utviklingen av T-129 er foregår i dag i regi av Turkish Aerospace 
Industries Inc., med AgustaWestland som partner. Foto: AgustaWestland.

Tyrkia kan komme til å gå sammen med Sør-Korea og Indonesia  

for å utvikle et nytt jagerfly. 

Det indiske luftforsvaret har mot-
tatt det første av i alt 6 C-130J 
Super Herkules transportfly fra 
amerikanske Lockheed Martin.

Flyene er utrustet med luft-til-
luft-tanking-kapasitet for å kunne 
øke operasjonsradiusen.

Kontrakten på 1,2 milliarder 

USD inkluderer seks fly, opplæring 
og trening av mannskap, teknikere, 
reservedeler, bakkeutstyr og laste-
utstyr. I tillegg innebærer kontrak-
ten leveranse av ustyr for bruk av 
flyene i forbindelse med spesialope-
rasjoner.

Herkules til India

Illustrasjonsfoto: Morten Hansen
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ØYViNd FJeldseNd FRa NOFka Og  
ØisTeiN edVaRdseN FRa kaFO (tekst)

Det var mange saker på agendaen 
og følget ble møtt av en åpen og 
positiv Generalinspektør. NOFKA 
tok opp utfordringene det har vært 
rundt innføringen av mangeårig 
GBU-utdanning (SNU) mtp status 
og vilkår. Generalen var positiv til 
at organisasjonene fremforhandlet 
bedre vilkår for elevene. Et eksem-
pel er familietillegget som kadettene 

får i dag som et rekrutteringsfrem-
mende tiltak. Generalinspektøren 
uttalte et ønske om et system som 
skiller lønn og grad. Dette for å 
beholde avdelingsbefalet på lavere 
nivå. Samtidig støtter han det orga-
nisasjonene har sagt lenge, nemlig 
at den øvre aldersgrensen må settes 
lik den for yrkesbefalet, 57-60 år.

lagt på is. GIS var tydelig på at For-
kurs Ingeniør (FKI) ikke var ned-
lagt, men lagt på is i år grunnet at 

behovet ikke er tilstede. Dette fri-
gjør årsverk fra Sjøkrigsskolen til å 
nyttes andre steder - noe som er 
ønskelig. Imidlertid trakk General-
inspektøren frem at det ikke er 
umulig at man tar opp elever på 
FKI om et år eller to.

Karriereplaner har vært et hett 
tema blant organisasjonene og 
Bruun-Hanssen forklarte hvordan 
dette fungerte i Sjøforsvaret med 
generiske planer som lå tilgjengelig 
på begrenset nett. Han sa også at 

På initiativ fra NOFKA troppet syv spente representanter fra elev- og kadettutvalgene i BFO, NOF og  

KOL opp på Generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Haakon Bruun-Hanssen, sitt kontor på 

Haakonsvern Orlogsstasjon. Dette var første møte i sitt slag noensinne.

Organisasjonene møtte GIS!
Alle ungdomsutvalgene og Generalinspektøren for Sjøforsvaret (GIS), Haakon Bruun-Hansen var godt fornøyd med møtet og er innstilt på å gjennomføre dette årlig.
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grunnet søknadssystemet og den 
fleksibiliteten det gav oss arbeidsta-
kere var det vanskelig å lage per-
sonlige karriereplaner. Tidligere 
forsøk med to-trinnsbeordringer 
har vist seg å være særdeles utfor-
drende. 

På spørsmålet fra KAFO om 
hvorfor Sjøkrigsskolen benytter seg 
av metoden. 

– Her er det like mange stillinger 
som kadetter. Bli enige på egen hånd 
og meld tilbake. Luftkrigsskolen og 
Krigsskolen lyser ut sine stillinger på 
runde 1, og merker de med GOU, 
svarte Generalinspektøren.

Han sier intensjonen er at alle 
skal få jobb. Ved å benytte samme 
metode som de andre skolene mener 
Generalinspektøren at Forsvaret kan  

ende opp med at for eksempel 10 
kadetter søker på syv stillinger, og at 
tre kadetter blir stående uten stilling. 
Men han lover å ta med seg spørs-
målet til egen stab, for å se nærmere 
på metoden.

inkonsekvent. NEON ønsket en for-
klaring fra Bruun-Hanssen på hvor-
for elevene ved Utskrevet Befalskurs 
Harald Hårfagre (UBHH) som 
hadde tidligere fullført førstegangs-
tjeneste ikke fikk utbetalt utdan-
ningsbonus, mens de som tok 
UBHH som en del av sin første-
gangstjeneste fikk det. På det svarte 
Bruun-Hanssen at hele intensjon 
med UBHH var at man kun skulle 
kunne gå der som en del av første-
gangstjenesten, mens alle andre 

skulle gå på Befalskurs for Marinen 
(BKMA) om bord på Christian 
Radich. At praksis ikke stemte med 
intensjonen var noe han skulle vir-
kelig se nærmere på.

bolig. Til slutt på agendaen tok 
organisasjonene opp boligsituasjo-
nen i Bergen og på Sjøkrigsskolen. 
Per i dag gis kadetter 1 års kontrak-
ter på leie av kvarter. Elever ved 
SNU har problemer med å få for-
svarsbolig fordi avdelingsbefalskon-
traktene ikke foreligger før skole-
start. Elever og kadetter blir forlagt 
på dobbeltrom første år på skolen 
og det er ingen planer om å utvide 
kapasiteten på tross av at kadett-
massen har økt noe de siste årene 
og befalskolen har flyttet inn. Gene-
ralinspektøren var meget tydelig på 
at den virkeligheten som organisa-
sjonene fremstilte var en helt annen 
enn den han hadde tidligere fått fra 
Sjøkrigsskolen og egen stab og lovet 
å se nærmere på saken.

Elev- og kadettorganisasjonene 
takker for at Generalinspektøren 
satte av tid og er veldig glade for at 
Generalinspektøren ønsket å gjøre 
dette møtet til et fast årlig møte. 
Samtidig ønskes GIS lykke til videre 
i jobben!

Organisasjonene møtte GIS!

Øyvind Fjeldsend (Lokalleder NOFKA SKSK) og Martin Kjøbstad (SNU) lytter aktivt sammen med GIS på et 
innlegg under møtet.

Haakon Bruun-Hansen (GIS) uttalte at han satte 
stor pris på engasjementet til ungdommen og 
hadde nytte av møtet.
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I dag er dette blitt Forsvarets inge-
niørhøgskole (FIH), en skole som 
leverer telematikkingeniører med 
høy fagkompetanse innen fagfeltet 
samband og IKT/informasjonssys-
temer til alle landets forsvarsgrener. 
Utdanningen er krevende og stiller 
derfor store krav til hver enkelt, 
både militært og ingeniørfaglig. 

I skoleperioden går elevene ved 
FIH som korporaler (vernepliktige) 
i tre år, med alle de plikter, rettig-
heter og forventninger dette medfø-
rer.  Det første året er preget av 
grunnleggende ingeniørfag, mili-
tære ferdigheter og det stilles høy-
ere krav til disiplin. Det andre og 
tredje året ved skolen er preget av 
større frihet, studierettede fag og 
mer ansvar militært. Dette gir 
andre- og tredjeårselever mulighet 
til å søke om å få flytte ut av leir til 
eget bosted. Tredjeåret velger man 
mellom fagretningene Informa-
sjonssikkerhet eller Kommando, 
kontroll og informasjonssystemer 
(K2IS), før man til slutt ender opp 
ute på avdeling i forskjellige for-
svarsgrener. 

På vanlige ukedager er det klas-
seromsundervisning fra kl 8-15.30, 
med pauser mellom forelesningene. 
Det finnes mange fordeler og ulem-
per ved det. Fordelene er mye gratis 
læring, kontinuerlig arbeid med 
fagene og at faglærerene kan ha en 
viss kontroll over studentene sine 
ved hjelp av framdriftsplan. Ulem-
pene mange opplever er lite frihet, 
mye tid som kunne ha blitt brukt på 
andre fag og at man er mindre 
motivert til å sitte hele kvelden for 
å studere etter programmert tje-
neste. Skolen har gjennom tilbake-
meldinger fra elevene gitt mer rom 
for egenstudie og man merker et 
klart skille mellom andre- og tred-

jeåret, der tredjeårsstudenter får 
mye tillit og tid til å studere fagene 
på egenhånd der det er rom for 
det.

FIH minner på mange måter om 
en krigsskole. Ved FIH får man en 
bachelor over tre og et halvt år, 
mens ved krigsskolene får man en 
bachelor etter tre år. Da har man 
GBU fra før av og får GOU. Ved 
gjennomgående oppnår man GBU, 
GOU og en bachelor på fire år. Det 
kan man i teorien gjøre ved FIH 
hvis man tar kvalifikasjonskurs ved 
Krigsskolen på et halvt år rett etter 
endt utdannelse ved FIH (det skal 
nevnes at dette er, ut i fra erfaringer 
til tidligere kull, vanskelig å gjen-
nomføre i praksis grunnet avdelin-
gens behov). Det betyr at man kan 
på papiret får det samme på fire år 
uansett hvilken vei man går. Det 
som er interessant er forskjellen i 
grad, lønn og rettigheter under 
utdannelsen. Ved FIH er man kor-
poral i tre år og sersjant det første 
pliktåret. Takket være det nye nor-
malavansementet for FIH, blir man 
fenrik etter ett år som sersjant. Ved 
krigsskolene er man som kjent fen-
rik eller løytnant etter hvilken grad 
man hadde i utgangspunktet og 
ansiennitet.

Det er i hovedsak to øvelser i kull 1 
og kull 3. Kull 3 innehar lederfunk-
sjonene som troppsjef, lagfører og 
stab, mens kull 1 er lagsmedlem-
mer. Planlegging, gjennomføring og 
forberedelser til øvelsene blir utført 
av kull 3 og den friheten tør jeg 
påstå at er unik for FIH sammen-
lignet med andre befalsskoler. Et 
særdeles givende samarbeid fra CIS 
TG og strategisk sambandsseksjon 
gir elevene mulighet til å fullføre 
sine funksjoner egenhendig, samt 
unik læring fra de spesialistavdelin-
gene som støtter oss. Dette er med 
på å forberede elevene til interna-
sjonale operasjoner. Dette skaper 
også en større forståelse for sam-
menhengen mellom teori og praksis, 
noe som har blitt belyst av NOKUT 
(Nasjonalt organ for kvalitet i 
utdanningen) som en utfordring for 
den norske ingeniørutdannelsen. 
Øvelsene og veiledningen fra 
instruktørene som jobber med disse 
emnene til daglig, gir en økt profe-
sjonsrettet utdanning som forbere-
der elevene på sitt fremtidige yrke 
som sambandsoffiserer og befa-
lingsmenn og -kvinner.

Fordelene er mange ved å gå på 
en krigsskole kontra FIH økono-
misk sett og når det kommer til ret-
tigheter. Selv om vi har mulighet til 
å få det tilsvarende samme på papi-
ret etter fire år, er det to helt for-
skjellige utdannelser vi snakker om. 
Men vi er heldige. Vi har 3 gode år 
å selv reflektere over hva det vil si å 
være leder og har god oppfølging i 
form av offisersvurderinger, kame-
ratvurderinger og vurdering av kul-
lene under oss ved øvelser hvert 
eneste år.  Det er det ikke mange 
som får muligheten til. Vi tror dette 
bidrar til at elevene som har gjen-
nomført skolen fremstår som ydmy-
ke og reflekterte befalingsmenn og 
-kvinner i sin avdeling.

Forsvarets ingeniørhøgskole

Hans Fredrik Skappel (kull 3, FIH) i dyp konsen-
trasjon.

Forsvarets ingeniørhøgskole er lokalisert på Lillehammer, nærmere bestemt på Jørstadmoen.  

Tidligere var dette kjent som Hærens ingeniørhøgskole, eller HIS.
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MORTeN haNseN (tekst)

Trond André Bolle var skvadronssjef 
for en spesialavdeling i Afghanistan 
i perioden fra oktober 2005 til 
februar 2006. I begrunnelsen for til-
delingen står det at Bolle la til grunn 
«gjeldende engasjementsbestemmel-
ser for alle avgjørelser, og proporsjo-
nalitetshensyn var vurdert for all 
bruk av makt». Selv om den enkelte 
situasjon kan være sammenliknbar 
med andres innsats i operasjonsom-
rådet, er det i dette tilfellet løsningen 
av ekstreme utfordringer innenfor et 
gitt tidsrom som er unikt og vitner 
om en særlig fremragende ledelse.

Fortjent. Forsvarssjef Harald Sunde 
mener tildelingen er fortjent. 

– Med glede har jeg mottatt 
Hans Majestet Kongens beslutning 
om å tildele Trond André Bolle 
Krigskorset for sin innsats i Afgha-
nistan. Trond André Bolle falt 
under innsats for Norge og Afgha-
nistan før tildelingen. Jeg beklager 
dypt at tildelingen ikke skjedde 
mens Trond André Bolle var i live. 
Familien har min dype medfølelse. 
Med denne første tildelingen av 
Krigskorset etter andre verdenskrig, 
trer Trond André Bolle inn som en 
av nasjonens helter, sier Sunde.

ingen tvil. Tidligere forsvarssjef Sver-
re Diesen var den som allerede i 
2007 innstilte Bolle til Krigskorset. 
Da Befalsbladet i fjor høst skrev om 
saken, sa Diesen:

– Det er ingen tvil om at den per-
sonlige innsatsen Bolle gjorde under 
en operasjon i Afghanistan i 2005 
kvalifiserer til Krigskorset, sam-

Krigshelt hedres
Fem år etter at han ble innstilt til Krigskorset tildeles Trond André Bolle den høyeste norske militære 

utmerkelsen. Tildelingen kommer et halvt år etter at han ble drept av en veibombe i Afghanistan.
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menlignet med hva andre fikk det 
for under 2. verdenskrig. 
Diesen mente da en tildeling ville gi 
alle soldatene i Afghanistan større 
legitimitet og anerkjennelse.

– En slik tildeling vil også bety 

mye for de andre soldatene. En 
utmerkelse til den ene, er en aner-
kjennelse til alle, fastslo Diesen.

Etter tildelingen til Bolle er Diesen 
klar på at det er en riktig avgjørelse.

– Det er meget positivt at det nå 

gikk i orden – både for Bolles etter-
latte og dekorasjonen som sådan. 
Men det er selvfølgelig synd at det 
skjer post mortem. Tildelingen vil 
finne sted på den nyinnførte nasjo-
nale veterandagen 8. mai.

Forsvarsjefens stridsdekorasjonsråd (FSDR) 
FSDR er rådgivende organ for Forsvarssjefen 
vedrørende innstillinger til stridsdekorasjoner 
og saker/søknader/forslag som det ikke 
oppnås enighet om i FDR. Det er utarbeidet 

egen medaljematrise og retningslinjer for valg 
av utmerkelse til de som deltar i direkte eller 
indirekte kamphandlinger.

Forsvarssjefens dekorasjonsråd (FDR) 
Dette er en videreføring av Forsvarssjefens 
medaljeråd og er et rådgivende organ for 
Forsvarssjefen i spørsmål vedrørende dekora-

sjoner/fortjenstordener. Rådet består av en 
representant fra hver forsvarsgren og HV samt 
leder og sekretær.

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

krig. Gunnar Sønsteby er den eneste innehaver 
av Krigskorset med tre sverd.

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

Helhetlig  
dekorasjonssystem
I statsråd 10. desember 2010 ble det 
bestemt at det kunne åpnes for bruk av 
også St. Olavsmedaljen med ekegren 
og Krigsmedaljen. Dette sluttførte 
regjeringens behandling av et helhetlig 
dekorasjonssystem.

Etter at Krigskorset ble gjenåpnet 
for tildeling i 2009, har Forsvarsde-
partementet vurdert hvordan denne 
dekorasjonen kan passe inn i et hel-
hetlig dekorasjonssystem for innsats 
i dagens utenlandsoperasjoner. Et vik-
tig element i dette var at regjeringen 
måtte ha en viss fleksibilitet i forhold 
til tildeling av bragdmedaljer, slik at 
man ikke skulle stå overfor valget mel-
lom landets høyeste dekorasjon eller 
ingenting. 

hedReT: Trond André Bolle. Foto: Forsvaret.
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Da årets statsbudsjett ble lagt 

fram, ble det klart at ansatte i  

Forsvaret ville miste gratis-

reiser. Nå har Forsvaret delvis 

snudd, og gitt tilbake vel-

ferdsreiser. Dette er ikke nok, 

mener NOF.

MORTeN haNseN (tekst)

Etter forhandlinger om revidering 
av Bestemmelser for transporttje-
nesten i Forsvaret, er det besluttet 
at velferd A, som ble kuttet i stats-
budsjettet for 2011, blir beholdt. 
Det vil si at ansatte i Forsvaret 
beholder besøksreiser ved sykdom 
eller dødsfall i nærmeste familie. 

– Dette er en hyggelig nyhet. 
NOF kommer likevel fremdeles til å 
jobbe for at vi får tilbake den andre 
rettighetsreisen som tilhørte kate-
gori 16, sier Staale I. Reiten, som er 
forhandler for NOF i saken.

Kategori 16 er besøksreiser som 

tidligerevar fire enkeltreiser, etter 
revidering av BTF er den nå blitt til 
kun to enkeltreiser per 12 mnd. til 
tilknytningssted.

Pressede rettigheter. Han får støtte 
fra NOF-medlemmene i Bergen. I et 
åpent brev til Forsvarsministeren 
forklarer Arne Stalheim, leder Nor-
ges Offisersforbund avdeling Ber-
gen, hvorfor han og 850 NOF-med-
lemmer i Bergen mener vedtaket om 
å fjerne velferdsreiser må omgjø-
res:

… Det å være ansatt i Forsvaret 

Fortsatt reisestrid



gir en del plikter og rettigheter. Vi 
har i de siste årene erfart at det inn-
føres større byrder for forsvarsan-
satte og økt totalbelastning både 
fysisk og psykisk for både familie 
og venner til forsvarsansatte. Det 
er fremdeles stadige omorganise-
ringer der arbeidsplassen flytter til 
andre deler av landet, og det er 
fortsatt et stort fokus på Interna-
sjonale operasjoner. 

Forsvarsansatte stiller seg lojalt 
bak politiske beslutninger og er 
inneforstått med særegenhetene i 
vårt yrke.

Våre rettigheter er under et sta-
dig sterkere press. Det som får 
begeret til flyte over for mange av 
våre lokale medlemmer er kutt i 
den frie besøksreisen og Velferd A 
reiser …

… Det er i dag stort politisk 
fokus på Internasjonale operasjo-
ner. Vi forsvarsansatte motiveres til 
en ekstraordinær innsats og risiko-
villighet med Internasjonale opera-
sjoner. 

Når vi mottar beordringen, 
påvirker det både den enkelte 
ansatte og våre familier og venner. 
Den frie reisen benyttes av pårø-
rende hjemme til å besøke annen 
familie og venner i perioden den 
forsvarsansatte er på oppdrag. 
Dette er en rettighet NOF avdeling 
Bergen mener MÅ opprettholdes. 

Det å ta vekk Velferd A reiser 
(akutt sykdom og død) er å opp-
fatte som å slå personer som ligger 
nede. Når du først har bruk for 
hjelp, så hjelper vi hverandre – dette 
er ikke en salderingspost …

(Se hele brevet på nof.no)

Flere pendlere. Linjene i Statsbud-
sjettet har skapt stor irritasjon blant 
ansatte i Forsvaret. Blant annet på 
Andøya hvor Kjell Gunnar Myr-

seth, tillitsvalgt ved flyvedlikeholds-
skvadronen, holder til. Han er skuf-
fet på vegne av alle som har brukt 
denne reisen.

– Det er rett og slett for jævlig. 
De fleste som har tatt valget med å 
flytte vekk fra familien sin, har 
brukt denne reisen som et av argu-
mentene til å ta en beordring. For 
ansatte med for eksempel barn 
andre steder i landet, utgjør denne 
reisen mange tusen kroner, sier 
Myrseth.

Myrseth frykter at garnisoner 
som sliter med å rekruttere nye folk 
ikke vil få det lettere hvis vedtaket 
opprettholdes.

– Det dette vil ende med er at vi 
vil få flere som pendler. Jeg kan 
ikke se at det vil lønne seg for For-
svaret å få flere pendlere. Heller 
tvert imot, sier Myrseth. 

Han mener det ikke må bli slik 
at alle skal tjenestegjøre i nærheten 
av et stamnett.

– Det må være rom for at folk 
kan bo ute ved garnisonene. I til-
legg handler dette om familiepoli-
tikk. Hvis familiepolitikk i Forsva-
ret betyr noe, må dette vedtaket 
omgjøres. Egentlig burde ordningen 
med disse reisene heller styrkes, sier 
Myrseth.

Dette er saken
Hver ansatt i Forsvaret har årlig fire gratis 
enkeltreiser som en kan søke om. Disse er defi-
nert som kategori 16-reiser i Bestemmelser for 
Transporttjenesten i Forsvaret.

I kategori 16, første kulepunkt, tilkommer 
yrkesbefal, avdelingsbefal, vernepliktig akade-
misk befal og krigsskolekadetter to enkeltrei-
ser per kalenderår. 

I andre kulepunkt tilkommer ytterligere to 
enkeltreiser per kalenderår til tilknytningssted. 
Tilknytning til reisemål skal dokumenteres. Til-
knytning har man dersom hovedpersonen eller 
dennes ektefelle/samboer/ partner er oppvokst 
der, eller har foreldre eller barn bosatt der.

Da regjeringen la fram det nye statsbudsjettet 
for 2011 ble disse reisene redusert, eller som 
det står i forsvarsbudsjettet under post 01 
Driftsutgifter;

Reduksjonen innenfor kapitlet inkluderer 
avvikling av, og reduksjoner i, ordninger hvor 
personell i Forsvaret kan reise gratis. Denne til-
pasningen bringer Forsvaret mer i tråd med de 
generelle ordningene i staten for øvrig. Ingen 
rettighetsreiser berøres.

31. januar ble det etter forhandlinger besluttet 
at besøksreiser ved sykdom eller dødsfall i nær-
meste familie, blir beholdt. Etter endringen er det 
nå to enkeltreiser per år til tilknytningssted. 

Illustrasjonsfoto: colourbox.com
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Et skritt nærmere sammenslåing
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BFO og NOF skal utrede mulig-

hetene for en sammenslåing. 

Nå settes det ned en arbeids-

gruppe som skal bestå av med-

lemmer fra begge organisasjo-

ner, og gruppen har fått navnet 

«prosjekt sammenslåing».

BFO og NOF skal se på hvordan en 
sammenslåing kan utarte, samt 
finne argumenter til fordel for alle 
medlemmene i begge fagforbund.

– NOF lever godt med dagens 
situasjon med LO, og vi ser absolutt 
fordeler ved at LO som hovedorga-
nisasjon taler Forsvarets sak. Vi er 
åpne for de beste løsninger for våre 
medlemmer, og ønsker derfor at vi 
også ser på andre muligheter for å 
vurdere hvilken som er den absolutt 
beste for våre medlemmer, sier for-
bundsleder Egil André Aas.

samarbeidsavtale. I desember 2009 
inngikk BFO og NOF en samar-
beidsavtale. Formålet med avtalen 
var videreutvikling av dagens sam-
arbeid. Avtalen skal legge til rette 
for at forbundene sammen skal bli 
mer slagkraftige i saker som er til 
beste for Forsvarets ansatte, begge 
forbunds medlemmer. 

Erfaringene med denne avtalen 
etter et drøyt år er så bra at forbun-
dene ønsker å ta det et steg videre 
og sette sammen en utrednings-
gruppe, som skal ta for seg fordeler 
og ulemper ved en eventuell sam-
menslåing og hvordan dette kan 
gjøres og hvorfor. Det har nå blitt 
undertegnet en avtale om igangset-
ting av et prosjekt som har fått nav-
net «prosjekt sammenslåing». 

– Ved at denne avtalen nå er 
undertegnet, er vi et steg nærmere 
et godt grunnlag med tanke på sam-
menslåing, sier Aas. 

Etter planen skal arbeidsgruppen 
legge fram en rapport i løpet av mai 
2011.

– Dette er et omfattende arbeid, 
og resultatet skal brukes som en 
god informasjonskilde til å få et 
helhetlig bilde av dagens situasjon, 
sier Aas.

lang vei. Undertegning av en slik 
avtale har tatt tid og det er laget 
mange utkast før partene ble enige. 
For at avtalen «prosjekt sammen-
slåing» kunne undertegnes, måtte 
en del overordnede forhold på plass 
først. 

– Første møte var i desember, 
men det var viktig for oss at vi også 
hadde en avtale som gikk på øko-
nomiske og administrative forhold, 
samt en egen tilleggsavtale som 
omhandler verve- og rekrutterings-
retningslinjer, sier Aas. 

Denne avtalen ble også under-
tegnet samme dag som «prosjekt 
sammenslåing».

– Det er viktig å presisere at vi 
fremdeles er i en konkurransesitua-
sjon, men at vi nå også må forholde 

oss til en del retningslinjer av hen-
syn til hverandre, slik at det blir 
opp til våre framtidige medlemmer 
å velge det forbundet de selv mener 
er best, sier Aas.

Medlemmene avgjør. Etter at arbeids-
gruppen har lagt fram sitt resultat, 
må forbundene forankre en eventu-
ell sammenslåing hos sine medlem-
mer. 

– Selv om utredningen kommer 
fram til et resultat, er en viktig fak-
tor at det er medlemmene som har 
siste ordet i denne saken, det er hos 
dem forankringen om hva vi skal 
gjøre videre må skje, sier Aas. En 
slik forankring gjøres hos BFO i en 
kongress og hos NOF i et ekstraor-
dinært landsmøte.

– Det som nå er viktig er at BFO 
og NOF opprettholder faste møte-
tidspunkter i sine felles utvalg og 
ledergruppemøter, slik at fellespro-
sessene som vi har gode erfaringer 
med, utvikles og at medlemmene i 
begge organisasjonene drar nytte av 
dette samarbeidet, avslutter for-
bundsleder Egil André Aas.

Leder BFO, Eivind Røvde Solberg, og forbundsleder (NOF) Egil André Aas skriver under avtalen «prosjekt 
sammenslåing». Foto: Simen Aker Grimsrud.



TORbJØRN liesTØl (tekst)

Arbeidet har pågått siden høsten 
2008, og har resultert i flere kon-
trete endringer. Her følger en kort 
oversikt over hvordan vi nå er orga-
nisert og hvilke hovedoppgaver som 
er tillagt.  

ledelse. Leder og nestleder represen-
terer NOF, både opp mot LO, poli-
tikere og Forsvarets øverste ledelse. 
De styrer virksomheten ut fra prio-
riteringer gitt i Handlings-program-
met og vedtekter for perioden. Nest-
leder har et særskilt ansvar innen 
virksomhetsstyringen.  

Leder og nestleder danner 
sammen med Leder Markedsavde-
lingen og Leder Forhandlingsavde-
lingen, forbundets ledergruppe. 

Forhandlingsavdelingen – En 
gjeng harde forhandlere og tunge 
saksbehandlere.

Her arbeider 5 valgte militære 
personer med to hovedoppgaver: 

Representere forbundet i drøftinger 
og forhandlinger på sentralt nivå, 
samt behandle og løse saker fra 
medlemmene. 

saksbehandling. Kort fortalt er 
denne avdelingen NOFs 3. - linjes 
stabskraft som brukes i de tyngre 
sakene som ikke de regionale tillits-
valgte håndterer selv. Dette er saker 
som eksempelvis må til Forsvarssta-
ben, Forsvarsdepartementet eller 
Forsvarets Personelltjenester for å 
finne sin løsning. Saker kan også 
fremmes juridisk avdeling i LO når 
det er behov. 

Prosessen er ofte slik at en sak star-
ter hos medlemmet, går innom lokal/
regional tillitsvalgt og blir evt sendt 
derfra til en saksbehandler i forhand-
lingsavdelingen. Personene har sin 
ekspertise på ulike fagområder som 
lønn og tariff, Internasjonale opera-
sjoner og Personellpolitikk. 

Markedsavdelingen – God Med-
lemsservice og relevant informasjon.

Her arbeider totalt 6 personer, to 
sivile og 4 militære. Her finner man 
ulike typer for medlemsservice og 
intern administrasjon. De to sivile 
stillingene dekker områdene øko-
nomi, intern administrasjon, sen-
tralbord og medlemsstøtte. De mili-
tære stillingene har fagområder som 
kompetansebygging, Elev- og 
kadettutvalgene, rekruttering og 
medlemsfordeler, samt informasjon 
og kommunikasjon. Her finner man 
blant annet en stor del av Forbun-
dets utadrettede stillinger, som 
sammen med de FriTV reiser rundt 
og møter medlemmene. 

de regionale tillitsvalgte. De heter 
ikke Områdetillitsvalgte (OTV) len-
ger, men Frikjøpte tillitsvalgte. Uan-
sett, Norges Offisersforbund har 9 
regionale tillitsvalgte, hvor vi har 
valgt å plassere 3 på Østlandet, 2 i 
indre Troms, 1 i nordland, 1 i Ber-
gen, 1 i Trøndelag og 1 omstillings-
tillitsvalg for FLO som sitter i Oslo. 

Når Forsvaret har valgt en organisasjon med 21 driftsenheter med en markant endring i fullmakter, 

innebar dette at også vi i NOF besluttet å se på behov for endring av egen organisering og arbeids-

måte. Til dette ble det satt ned en omstillingsgruppe.
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1 OMSTTV FLO 
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høyt spill om  
afghanistan
av Kai Eide
Cappelen Damm 
2010

«Høyt spill om 
Afghanistan» er 
en ærlig og opp-

riktig bok om Kai Eide ś to år som 
øverste leder for FN i Afghanistan. 
Eide ble utnevnt av FN ś General-
sekretær til Afghanistan for perio-
den 2008 til 2010. Kai var aldri på 
nominasjonslisten til stillingen 
men det var til Afghanistans presi-

dent Hamid Karzai tok affære. Det 
var presidenten selv som «nomi-
nerte» Eide som FN ś spesialutsen-
ding da han ikke likte de andre 
kandidatene og så på Eide som en 
god diplomat.

Boken tar deg med hele veien fra 
Kai lander i Kabul, gjennom møter 
med den afghanske befolkningen, 
regjering og ikke minst dagen da 
Eide forlater landet som har vært 
hjemmet hans de siste 2 år.

Hva skjedde egentlig da Eide ś 
«nestkommanderende» fikk spar-
ken av generalsekretær Ban Ki-
Moon? Hvordan var forholdet mel-

lom USA og FN? Hvordan ordnet 
Eide asyl til en Afghansk gutt som 
kom til Norge via et Svensk regje-
ringsfly? 

Boken egner seg godt for perso-
ner som ønsker å forstå konflikten 
i Afghanistan på et strategisk nivå. 
En mulighet til å bedre kunne for-
stå hvorfor ting tar tid og at ikke alt 
er like enkelt, eller for de som har 
vært der og ikke helt forsto hvorfor 
ting tok så lang tid. 

deNNis Oxaas
Forbundssekretær
dox@nof.no

Boken du skulle ønske du fikk til jul

Følgende spørsmål ble presentert:
1.  Har du eller noe du kjenner tilknytning til forsvaret?
2.  Forsvaret har vært mye i media den siste tiden, har dette påvirket ditt syn 

på forsvaret noe?
3.  Hvordan ville du reagert dersom din datter eller sønn fortalte deg at hun/

han skulle ut i internasjonale operasjoner?       
4.  Burde skader som blir pådratt i internasjonale operasjoner gi bedre ytelser 

eller behandlingstilbud en for den «vanlige normann»?
5.  Har du et budskap til politikerne?

NOF gikk ut på gata for 
å finne ut om de siste 
ukers medieutspill har 
påvirket befolkningen.

deNNis Oxaas (tekst)

Halvor Frihagen, Oslo
1.  Har selv gjennomført første-

gangstjeneste, faren min job-
bet som lærer ved krigssko-
len på Linderud i flere år.

2.  På tross av at det har vært 
masse i mediene de siste ukene 
og månedene har det ikke 
påvirket meg på noen måte

3.  Jeg ville blitt bekymret som jeg 
tror alle foreldre ville blitt, men 
de hadde tatt valget sitt selv og 
ville støttet opp om det.

4.  Nei, det bør være likhet for 
alle med yrkesskader.

5. Nei.

Gaute Ormåsen, Brummundal
1.  Har hatt kompiser som har 

vært i Afghanistan de siste 5 
år.

2.  Litt, men da mest mot ameri-
kanske styrker. Det virker 
som de er litt «gale» og at det 
har blitt litt for tøft å dra til 
krigen. Ingenting mot Norske 
soldater.

3.  Jeg ville vært veldig skeptisk, 
nøytralt til det egentlig.

4.  Alle burde få like god behand-
ling, likhet for alle.

5. Nei.

Rita Bendes, Oslo
1.  Noen bekjente, sønnen til ei venninne av 

meg er i forsvaret i dag.
2.  Føler at det meste har gått mot forsvarsde-

partementet, ikke militæret. Blir litt frem-
stilt som cowboy og indianer, men jeg tror 
ikke det er så gale som mediene uttrykker.

3.  Jeg ville blitt veldig bekymret, men samti-
dig prøvd å forstå valget.

4.  Ja, helsesystemet burde ta bedre vare på de 
som er villige til å ta på seg en jobb for 
alliansen og for andres sikkerhet.   

5.  Vi bør kunne kreve at de har kontroll på 
hvem som har vært der. Enkelte kan få ska-
der mange år etter at de har vært i tjeneste, 
og da er det viktig med god oppfølging.
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Nok pensjon?
«Alle» anbefaler å spare til pensjon, men 
hvor mye bør jeg egentlig spare?
 aNdeRs k.

Hvor mye du bør spare avhenger 
av mange ting: hvor lang tid du har 
igjen til du vil gå av med pensjon, 
hvor mye du får i tjenestepensjon 
og fra Folketrygden, og hvor roms-
lig økonomi du ønsker å ha som 
pensjonist.

Helt kort så bør du først finne 
ut hva du får fra Folketrygden og i 
tjenestepensjon. Det finner du ut 
ved å gå inn på www.nav.no/pen-
sjon. Deretter må du avgjøre om 
pensjonen du vil motta er tilstrek-
kelig eller om du ønsker å ha mer å 
rutte med som pensjonist. 

Det er gapet mellom forventet 
pensjon og ønsket levestandard som 
pensjonist som din egen pensjons-
sparing er ment å dekke. Jo større 
gap, desto mer må du spare. Og jo 
tidligere du starter sparingen, desto 
mer vokser sparepengene. Noe mer 
konkret er det vanskelig å være, men 
jeg anbefaler deg å kontakte rådgiver 
i banken din for å sette opp en skred-
dersydd spareplan for deg.
 MagNe guNdeRseN

Trygg sparing
Både jeg og mannen min er i full jobb med 
OK inntekt. Vi sparer litt i bank og aksje-
fond, men finnes det andre og trygge måter 
å spare på?

kRisTiN s. l.

Nedbetaling av boliglån er også 
sparing! En gjeldfri bolig er like 
verdifull som penger i banken. 
Boligverdien er ikke like lett tilgjen-
gelig som penger på konto, men til 
gjengjeld gir boligen deg et sted å 
bo. Og er boligmarkedet godt, vok-
ser boligsparegrisen raskere enn 
banksparegrisen.

Det finnes også en rekke sparepro-
dukter, som pengemarkedsfond og 
obligasjonsfond. De gir en avkastning 
som vanligvis ligger noe over den du 
får på konto i bank. Eiendomsfond 
investerer i eiendommer mens kombi-
nasjonsfond investerer i både aksjer 
og rentebærende verdipapirer. 

Sparing i enkeltaksjer kan gi 
meget god avkastning, men krever at 
du følger godt med og tåler høy risi-
ko. Jeg anbefaler ikke sparing i enkel-
taksjer for den jevne små sparer.

MagNe guNdeRseN

To boliger
Min samboer begynner å jobbe 20 mil fra 
hjemstedet vårt slik at vi må ha to hushold-
ninger. Dekker innboforsikringen også bopel 
nr. 2? Det er bare jeg som er LO-organisert 
og har innboforsikring.
 asle å.

LOfavør kollektiv hjemforsikring 
dekker i utgangspunktet skader på 
medlemmets innbo og løsøre på 
hans eller hennes faste bopel. Men 
også samboer med felles adresse i 
Folkeregisteret er dekket. I tillegg er 
annen bolig dekket, hvis den ligger 
i Norden og bebos av personer som 
omfattes av forsikringen.

I ditt tilfelle vil den kollektive 
hjemforsikringen også omfatte 
bolig 2, forutsatt at det er en pend-
lerbolig og at din samboer fortsatt 
har samme bostedsadresse som deg 
i Folkeregisteret.
 MagNe guNdeRseN

Betalingsanmerkning
Hva er konsekvensene av å få en betalings-
anmerkning?

aNNe gReTe l, kRisTiaNsaNd

Å få en betalingsanmerkning betyr 
at et krav mot deg står oppført som 
ubetalt i registrene til kredittopp-

lysningsselskapene. De fleste som 
gir lån eller kreditt sjekker disse 
registrene før de gir lån eller kre-
ditt. 

Med en betalingsanmerkning 
får man normalt verken lån eller 
kreditt. Det innebærer at man nek-
tes lån i bank eller andre kredittin-
stitusjoner. Videre nektes man nor-
malt kredittkort, handlekreditter, 
kjøpekort, mobilabonnement og 
andre tjenester som har et element 
av kreditt eller etterskuddsbeta-
ling. 

Det er også eksempler på at 
enkelte arbeidsgivere og utleiere av 
bolig foretar en kredittsjekk før 
ansettelse eller utleie. Konsekven-
sene av en betalingsanmerkning er 
altså ganske store. Men når kravet 
er gjort opp, skal anmerkningen 
slettes umiddelbart.
 MagNe guNdeRseN

Billigere strøm
Er det noe å tjene på å bytte strømleveran-
dør? Jeg har et vanlig strømabonnement 
fra Hafslund i dag.

WeNche, hVaM

Jeg anbefaler å sjekke strømprisen 
minst annethvert år. Skal du sikre 
deg en god pris må du nemlig følge 
litt med selv. På www.konkurranse-
tilsynet.no finner du en god over-
sikt over prisene fra de ulike tilby-
derne. 

Som LO-medlem kan du få en 
Topp 5-garanti fra LOfavørs strøm-
partner, Norgesenergi. Garantien 
sikrer at strømprisen du betaler, 
året sett under ett, er blant de fem 
rimeligste av landsdekkende strøm-
leverandører. Jeg har selv valgt 
denne garantien, som ikke koster 
noe ekstra. Det er bare å ringe Med-
lemstelefonen til LOfavør, 815 32 
600. Tast 5 for strøm.
 MagNe guNdeRseN

Svar fra forbrukerøkonom Magne Gundersen, SpareBank 1 Gruppen. 
Har DU spørsmål om din økonomi?  
Send en e-post til: magne.gundersen@sparebank1.no
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Jeg får til stadighet telefoner 

og brev om hva vi i NOF/PU 

gjør for pensjonistene, og hvor-

dan vi arbeider.

NOF/Pus målsetning er:
1.  Arbeide for at pensjonistene 

sikres en rettferdig utvikling av 
pensjonsnivå, vilkår og andre 
livsbetingelser.

2.  Fungere som et bindeledd mel-
lom pensjonistene og forbun-
dets styrende organer.

3.  Bidra til å øke bevisstheten i 
samfunnet om pensjonistenes 
vilkår og livsbetingelser.

4.  Bidra til å øke bevisstheten om 
Forsvarets rolle i samfunnet.

Økonomi
1.  Arbeide for at G-beløpet føl-

ger lønnsutviklingen.
2.  Arbeide for at Forsvarets pen-

sjonister får de samme rettig-
heter fra 60 år som andre pen-
sjonister nyter godt av.

3.  Arbeide for at pensjonistene 
får rimelige forsikringer og 
andre gunstige avtaler som 
LOfavør m.v.

4.  Arbeide for at Forsvarets for-
pliktelser, herunder sosiale vil-
kår, overfor sine tidligere 
arbeidstakere blir ivaretatt.

hvordan kan vi så løse disse sakene?
I første omgang tar vi opp våre 
saker med forbundets sekretariat. 
Vi er også representert i kontaktut-
valget for LO Stats pensjonister. Jeg 
er innvalgt som styremedlem, og 
Kjell Tveiten er innvalgt som vara-
medlem fra NOF/PU. 

Her blir vi tatt med som hørings-
innstans på forskjellige saker som 
gjelder oss pensjonister. Vi har en 
samarbeidsavtale med Pensjonistfor-
bundet, som er den eneste pensjo-
nistorganisasjonen med drøftings- 
og forhandlingsrett med Regjerin-
gen. Pensjonistforbundet forhandler 
trygdeoppgjøret i mai måned, og 
drøfter saker som omhandler eldre 
på statsbudsjettet gjennom en serie 
møter gjennom året.

Etter møte mellom Regjeringen/
departementet i oktober, fikk vi bl. 
a. hevet skatteinnslaget på pensjo-
nene våre fra kr 286 000,- til 318 
000,-, noe som 46 000 pensjonister 
får nytte godt av i 2011.

Pensjonistforbundet har også meldt 
inn krav til 2012-budsjettet, hele 18 
krav. De 5 viktigste kravene er:
1.  Oppfyllelse av verdighetsgaran-

tien: Offentlige, tilgjengelige 
oversikter over sykehjemsplasser 
og omsorgsboliger på nasjonalt 
plan og i den enkelte kommune. 
Samt standard for minstekrav 
til kompetanse og ressurser på 
sykehjem og i hjemmetjenesten. 

I tillegg kreves en nasjonal stan-
dard som definerer hvem som 
har krav på sykehjemsplass.

2.  Trygdeavgiften for pensjons-
inntekt settes tilbake til 3 pro-
sent.

3.  Folketrygdens garantipensjon 
må være lik grunnbeløpet uan-
sett sivilstand

4.  Satsing på utbygging av syke-
hjemsplasser, som innbefatter 
at innvesteringstilskuddet fra 
staten heves til 50 prosent og at 
Husbanken holder igjen til-
skudd til bygging av omsorgs-
boliger, inntil behovet for syke-
hjemsplasser er dekket i kom-
munene.

5.  Det kreves at pensjonister får 
minstefradrag ved skattelignin-
gen etter samme regler som for 
yrkesaktive. Det vil si at det gis 
likt minstefradrag for pensjons- 
og lønnsinntekt.

I tillegg forsøker NOF/PU å gi svar 
til alle som henveder seg til oss med 
hensyn til pensjoner og forsikringer. 
Enkelte ganger kan det ta litt tid, da 
vi ofte må ta kontakt med NAV, 
Pensjonskassen og andre aktører.

Kjære pensjonistkollega!
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fra Nof kaleNdereN

www.nof.no Det er stort engasjement på våre nye kommentarfelt. NOF oppfordrer 
alle sine medlemmer å engasjere seg. 
For å få nof.no så bra som mulig er vi avhengige av medlemmers engasjement og setter 
stor pris på innkomne forslag som er sendt til: post@nof.no 
Det utvikles nå en internside som skal ta over for lokalavdeling.no. Tillitsvalgte oppfordres 
til å sende inn forslag på hvordan denne kan se ut.
Innlogging til egen profil på nof.no blir tilgjengelig så snart som mulig, innloggingen er 
blitt noe forsinket fra utvikler, inntil da oppfordrer vi våre medlemmer til å bruke  
lofavor.no hvor en også kan lese forsikringsvilkår etter innlogging.

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

Menneskene trenger stimulanser av en 
eller annen sort. Bruker de ikke alkohol, 
saa har de annet stoffe at velge mellom. 
Og det er vel omtrent alle læger her i lan-
det enige om at kaffen gjør meget mer 
skade hos os end alkohol.  Jeg har paa 
sessjonerne rundt i dette lægedistrikt, 
som omfatter hele Kristiandsands stift 

dessuten noget av Bergen i 3 aar ikke 
kassert en eneste mand for alkoholisme, 
men gjentagende gange for sygdomme, 
fremkalt ved misbruk av kaffe og tobak. 
Kaffedrankerns antal tiltar paa disse 
kanter.

brigadelæge blich holst

For 100 år siden
Utdrag fra Underofficersbladet • Kristiania 1911

arrangement dato sted
NOFKA/NEON 17.-20. mars Island

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 Departementet som 
endelig gikk med på  

å tildele krigskorset for 
første gang etter andre 

verdens krig. Trond André 
bolle ble i statsråd fredag 

21. januar tildelt krigs korset 
med sverd for personlig 

utvist mot og etter  
fremragende ledelse i flere 

krevende operasjoner i  
Afghanistan. krigskorset 

tildeles post mortem.

…og ris

til forsvarets omsorg for 
den enkelte når  

de forbyr bruk av øvings-
koder på norsk vinter 

kurs, slik at 
 personellet i realiteten 

drar på kurs med  
ca. 57 kroner timen.

Følg NOF på internett. Daglige oppdateringer på:  

www.milnytt.no

Stans kaffemisbruket
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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


