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Er forsikringene i orden til ferien?
FP gir sine medlemmer:
• Høy rente på innskudd
• Gode lånebetingelser
•  Store rabatter på  

forsikring
• Kontokreditt
• Nettbank
• Gruppeliv
• Esso Mastercard
• Gebyrfrie tjenester
• Personlig service

Telefon: 23 09 24 00
www.fp.no

Ta kontakt med oss for en hyggelig  

forsikringsprat på tlf. 23 09 24 70  

eller på mail: sparebank1@fp.no

God sommer!

Hilsen Bettina og Kristin

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

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

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

Bank
kunde 

5 %

Konto
bonus 

5 %

3 Forsikringer
10 %

4 Forsikringer
15 %

5 Forsikringer + eKunde

20 %

+ + +Rabatt

10 %

Forsvarets Personellservice
Forsikringene leveres av vår samarbeidspartner 

SpareBank 1 Skadeforsiking AS

Ta kontakt med Kristin eller Bettina for en 

hyggelig forsikringsprat. Tlf: 23 09 24 70 

evt mail: sparebank1@fpservice.no

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

FP gir sine medlemmer:

• Høy rente på innskudd

• Gode lånebetingelser

• Nettbank

• Gruppeliv

• Diners

• Esso

• Gebyrfrie tjenester

• Personlig service

• Store rabatter på forsikring

• Kontokreditt

Forsvarets Personellservice tar vare på sine medlemmer!

årår

Spar inntil 40 % på forsikringene dine gjennom FP og Sparebank1

eksl.
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De nærmeste to årene kan bli avgjørende for hvordan befalsordningen i Norge skal bli seende ut. Det 

er igangsatt flere prosesser som kan ende opp med ordninger som prinsipielt skiller seg betydelig fra 

befalsordningen, slik vi kjenner den. 

Første skritt på veien er å lage et Befalsordningsdirektiv, som beskriver alle de vedtak Stortinget har 

gjort, frem til i dag. I dette arbeidet gir vår forhenværende forbundsleder oss meget verdifull assistanse. 

FSJ har videre iverksatt et arbeid med revisjon av Avdelingsbefalsordningen. I tillegg har Hærstaben 

gjennomført sitt eget løp, og lansert en idé om et spesialistbefalskorps, med bruk av befalsgrader(OR) 

fra underoffiserskorps vi kjenner fra utlandet. 

NOF støtter ambisjonene å øke antall yrkestilsatt befal, og at tilsettingen kommer tidligst mulig i 

karrieren. Videre hilser vi velkommen ordninger for å tilby avdelingsbefalet mulighet for videre utdan-

ning, slik Stortinget forutsatte ved innføringen i 2005. Vi er også opptatt av at horisontal karriere 

skal bli en reell mulighet, og at et slikt valg også verdsettes økonomisk. Vi må snarest tilby ordninger 

som gir større forutsigbarhet og mulighet for en livslang karriere. Dette kan nås ved å justere dagens 

enhetsbefalsordning, uten at det gjenskapes et klassedelt offiserskorps, som vårt forbund kjempet for 

å avskaffe for snart 100 år siden. 

For Norges Offisersforbund har det vært, er og vil være realkompetanse som skal være det bærende 

prinsipp for disponeringer og mulighet til å få stillinger, ikke hvilken skole du har gått, eller type 

befalskategori du er tilsatt som! 

Et positivt signal, er arbeidet som er startet opp kalt «lønnsmassejustering». Her skal de militære 

organisasjonene og arbeidsgiver i fellesskap søke å ta vare på lønnsmidlene som risikeres tapt etter 

gradsnedjustering. Disse midlene kan brukes til å etablere nye lønnsrammer, på tegnebrettet kalt 

Senior FENR/LT/KAPT-rammer. Disse lønnsrammene er tenkt brukt på dem som velger en horisontal 

karrierevei, og vil også kunne være med å løse de store utfordringene vi har i det tekniske miljøet, jf. 

overenskomstlønnede.

FSJ, FD og befalsorganisasjonene er alle enige i at dagens avdelingsbefalsordning ikke fungerer. 

Vi har i det arbeidet som nå pågår ikke råd til å mislykkes. Personellet innehar erfaring og verdifull 

kompetanse, som Forsvaret er helt avhengig av! 

I forbindelse med reforhandling av FPH del B og etablering av et Personellreglement i Forsvaret, 

har arbeidsgiver forsøkt å fremstille det som om organisasjonene motarbeider fremskritt. Sannheten er 

at arbeidsgiver ønsker å frata oss retten til forhandlinger på områder vi innehar i dag og som berører 

viktig sider ved hvert enkelt befals liv. Et slikt forsøk er så klart totalt uakseptabelt! 

I Norges Offisersforbund finner arbeidsgiver en konstruktiv samarbeidspartner, med vilje til å 

finne gode løsninger. Samtidig skal det aldri være tvil om hvor vi setter grensen. 

Befalskorpset fremtid
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 Vi må snarest tilby ordninger  

som gir større forutsigbarhet og mulighet  

for en livslang karriere.



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
 Tlf. 928 40 455
 E-post: eaa@nof.no
 MIL: 510-5301

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

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

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

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

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

 Leder markedsavd.:
 Chris Lindseth
 Tlf. 982 11 714
 E-post: cl@nof.no  
 MIL. 510-5311

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

 informasjonsmedarbeider:
 Margrethe Bratt
 Tlf. 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: 934 64 951
vbl@nof.no

Områdetillitsvalgte

Forbundskontoret

Norges offisersforbunds  
elevorganisasjon (NeoN)

 Såvi Stubseid, leder, FIH, Jørstadmoen
 E-post: neon@nof.no

Norges offisersforbunds  
kedettutvalg (NoFkA)

 Carl W. Wilhelmsen, leder
LKSK, Trondheim

iNNhoLd
Leder 3
Skattesjokk 6
Pápa Air Base i Ungarn 10
Familiepolitikk 12
Frykter for rekruttering 14
Innkvartering 18
Tariffoppgjøret 19
TEMA: NH-90 20
Handlingsplan for veteraner 26
NOFKA 28
NEON 29
Boligkjøp på 1-2-3 32
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 11. mai 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
Kristian Brustad - 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:  
Plan for veteraner. 
Foto: Forsvaret

Nr. 2 MAi 2011

Befalsbladet 2/20041
Papa Airbase
side 10

Utenlandstjeneste 
side 6-8

Familiepolitikk
side 16

EndElig
en plan for veteraner
 side 26-27

TidsskriFT For Norges oFFisersForbUNd Nr. 2  MAi 2011

Befalsbladet_0211.indd   1 11.05.11   13.05

Utvalg

 Troms og Finnmark i
 Pål B. Nygaard

Tlf. 77 89 50 75/MIL: 580 5075
 Mobil: 909 70 250
 E-post: pbn@nof.no

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

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

 Vestlandet
 Thor Manum
 Tlf. 928 40 460/MIL: 510-5303
 E-post: tm@nof.no

 
 Midt-Norge

 Terje Sæterøy
 Tlf. 928 40 456
 E-post: ts@nof.no

 

Østlandet i
 Torbjørn Liestøl, 

Tlf. 23 09 93 38/MIL: 0510 9338
Mobil: 928 40 458
E-post: tl@nof.no

 Østlandet ii
 Christian Huse
 Tlf. 928 40 459

E-post: ch@nof.no

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

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

 Pensjonistutvalg (PU)
Terje With
Tlf. 415 31 789
 E-post: pensjonist@nof.no

Utvalg



SOM AVTALT

I Forsvarsbygg er vi opptatt av dialog med leietakere
og brukere av våre eiendommer. Vi arbeider hvert år
med tilstandsregistrering av eiendomsmassen. Dette er 
en viktig oppgave som danner grunnlaget for prioritering 
av vedlikeholdet. Det er viktig at eiendommene fungerer 
som forventet. Derfor ønsker vi å involvere våre leietakere i 
dette arbeidet.

La oss gjøre en avtale.

E-post: servicesenter@forsvarsbygg.no

Tlf: 815 70 445 www.forsvarsbygg.no
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Geir Standahl gledet seg til 

tjeneste i Brussel. Det endte 

med en gedigen skattesmell 

og flere års kamp mot  

skatteetaten.

MArgreThe Meyer BrATT (tekst og foto)

Offiser Geir Standahl og kona Hege 
så fram til beordringen til Brussel. 
Han kunne ikke forestilt seg hvor 
mye frustrasjon og bekymringer tje-
nesten skulle gi. Standahl hadde gle-
det seg til en utfordrende jobb i 
NATO-delegasjonen. Det ingen for-
talte var at forutsetningen for tjenes-
ten ble endret etter tiltredelse, uten at 
noen tok seg bryet med å informere 
ham. Et vedtak i Skatteetaten førte 
til tidenes baksmell for Standahl. 

– Hadde jeg blitt informert om 
dette på forhånd, ville jeg ikke ha 
søkt på denne stillingen, sier Stan-
dahl.

– Urettferdig. Standahl følte seg 
urettferdig behandlet, og har kjem-
pet en lang kamp mot Skattedirek-
toratet. Det som gjør Standahl opp-
gitt er at skatteetaten uten videre 
kan endre en nesten 60 år lang 

praksis uten å endre loven for deler 
av dem som jobber i NATO-hoved-
kvarteret i Brussel. For slik som 
reglene er tolket av skatteetaten i 
dag skattes forsvarsansatte ulikt, 
for tilnærmet samme jobb. Forskjel-
len kan utgjøre over 100 000 kro-
ner pr. år. 

– Denne ubalansen som innføres 
i dag, ble fjernet i 1951, for nettopp 
å unngå skattemessige forskjeller, 
sier Geir Standahl.

I skatteloven § 2-1, åttende ledd, 
annet punktum er det personer 
definert som tjenestegjørende i 
Atlanterhavspakten Organisasjon 
og bosatt i utlandet som er unntatt 
fylkes- og kommuneskatt. Unntaket 
i loven gjøres kun for personer som 
i skatteetatens øyne er ansatt i 
NATO. Fritaket reduserer skatte til 
15,75 prosent av brutto inntekt. 
Etter at Skattedirektoratet endret 
praksis av tolkningen av skattelo-
ven for personell bosatt i utlandet, 
ble mange arbeidstakere skyldig 
restskatt. Deriblant Standahl.

Avklaring. I 2008 sendte Skatt Øst, 
som er saksbehandler på skatt for 
dette personellet, en anmodning til 
Finansdepartementet om avklaring, 
siden skattebestemmelsen er gammel 
og det meste av forarbeidene til 
bestemmelsen var over femti år gamle.

– I januar 2010 kom svar fra 

Finansdepartementet med føringer 
på hvordan bestemmelsen i skatte-
loven 2-1(8) skal tolkes og sakene 
skal behandles, sier Lene Ringså 
Solberg i Skattedirektoratet.

Unntatt. Arbeidsgiver har informert 
sine arbeidstakere om hvordan stil-
lingen blir beskattet.

Da Geir søkte stillingen sin i 
2007 fikk han informasjon fra 
arbeidsgiver om at han kom inn 
under unntaket i skatteloven, og at 
stillingen ble definert som bosatt i 
utlandet.

– Da jeg søkte stillingen ble jeg 
informert av arbeidsgiver om at jeg 
kun skulle betale statsskatt. Over-
raskelsen ble stor da jeg fikk tidenes 
baksmell på skatten i 2008, fortel-
ler Standahl.

Problemet i disse sakene er at 
Forsvarsstaben og Skattedirektora-
tet ikke nødvendigvis definerer 
Atlanterhavspaktens organisasjon 
likt, og at det igangsettes endret 
skattepraksis uten at arbeidsgiver 
blir informert på forhånd.

– Vi har også opplevd at saksbe-
handlere hos skattemyndighetene 
har gått inn i NATO-stillingenes 
innhold for å se på arbeidsoppga-
vene, og vurderer stillingene innen-
for samme hovedkvarter ulikt, sier 
oberstløytnant  Jan Christian Fred-
riksen i Forsvarsstaben.

Skattesmell 
for utenlandstjeneste
Skattesmell 
for utenlandstjeneste
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– Det er fortsatt dialog med Skat-
tedirektoratet, for å bli enige om en 
endelig definisjon av Atlanter-
havspaktens organisasjon og en 
standardisering av saksbehandlin-
gen og krav til dokumentasjon. Det 
er viktig at personellet får tidsriktig 
og korrekt informasjon før de søker 
stillingen, sier Fredriksen.

eget ansvar. I kunngjøringsskriv til 
arbeidstakerne (punkt 2.1. (5.2) ) 
står det nå at det må være en Peace 
Establishment-stilling (PE)  for at 
skatteletten skal gjelde. Men det 
står også at hver enkelt søker skal 
undersøke med en saksbehandler i 
Skatt Øst, om hvilke føringer fra 
skattemyndighetene som til enhver 
tid er gjeldende. 

– Dette er skrevet fordi definisjo-
nen av Atlanterhavspakten organi-
sasjon fortsatt er uavklart og at 
skattemyndighetene kan endre 
avgjørelser uten at arbeidsgiver er 
informert, sier Fredriksen

Standahl frykter at skatteendrin-
ger kan føre til at folk kvier seg for 
å søke utenlandsoppdrag.

– Hvis personell unngår slike 
stillinger, fordi de må betale et seks-
sifret beløp mer i skatt enn sine kol-
legaer, mener jeg at Forsvaret kan 
få problemer med å rekruttere per-
sonell med familie, sier Standahl.

klaget. I 2009 sendte Standahl inn 
en klage på sin restskatt fra 2008 
med begrunnelse, og han har ennå 
ikke fått svar på dette. Men han er 
blitt bedt om å sende inn dokumen-
tasjon på innholdet i stillingen.  
Dette har han gjort, men saken har 
ennå ikke blitt avklart. Standahl 
reagerer på den lange saksbehand-
lingstiden. Skattedirektoratet for-
klarer at sakene ble lagt på vent.

– Normalt er saksbehandlingsti-
den tre til seks måneder. Men når 
det gjelder disse sakene, ble de lagt 
på vent fordi Skatt Øst ventet på en 
avklaring fra Finansdepartementet. 
Denne avklaringen kom i januar 
2010. Jeg anbefaler skattebetaler å 
ta kontakt med Skatt Øst vedrø-
rende klagesaker for å få en tilbake-
melding på når saken kan forventes 
ferdigbehandlet, sier underdirektør 
i rettsavdelingen til Skattedirekto-
ratet, Lene Ringså Solberg.

– Lag regnestykker. Standahl anbe-
faler folk å sette seg ned og regne, 
før de tar tjeneste i utlandet.

– Når en søker på stilling til 
utlandet, et det et stort regnestykke 
som skal gjøres før man kan vur-
dere om man i det hele tatt har råd 
til å tiltre stillingen, sier han.

Da familien tok avgjørelsen om 
å reise, regnet de ut at brutto inn-
tekt ville gå litt ned.

– Men vi mente at opplevelsen 
og utfordringen var verdt tapet øko-
nomisk, sier Hege Standahl. 

Hun sa opp jobben i Norge for å 
bli med mannen til Brussel.

skulle slå seg til ro. Hege og Geir 
har vært gift i snart 25 år, og Geir 
har jobbet i Forsvaret i alle årene. 
Paret har nå to voksne barn, og 
familien har flyttet rundt i Norge 
og utlandet etter hvert som Geir har 
fått beordringer.

Planen var at paret etter denne 
utenlandsturen skulle kjøpe seg hus 
og slå seg til ro, noe de ikke har 
hatt mulighet til tidligere, på grunn 
av Standahls beordringer.

– Endelig skulle vi få bo sammen 
på ordentlig, uten pendling, forteller 
Hege.

Leide ut. Huset ble kjøpt, men på 
grunn av skattesmellen og uforut-
sette utgifter etter skattebetalingen 
må de planlagte endringene vente.

– Heldigvis fikk vi leid ut huset.  
Jeg trives godt i Brussel, og normalt 
ville dette vært en kjempeopplevelse. 
Du kan si vi er blitt rike på kultur-
opplevelser, men økonomisk har vi 
gått i tap, poengterer Hege.

– Jeg oppfordrer alle som skal 
søke seg til utenlandstjeneste å tenke 
seg godt om før de tar med seg fami-
lien på dette, det er ikke sikkert ram-
mevilkårene er slik som det blir fore-
speilet, sier Geir Standahl.

Hva har NOF gjort?
NOF har kjent til saken siden end-
ringene ble iverksatt. Det har vært 
foretatt juridiske vurderinger av 
grunnlagene. NOF har, med hjelp 
av ledelsen i LO, tatt opp saken 
politisk med ledelsen i både For-
svars- og Finansdepartementet. 
NOF krever forutsigbarhet for de 
som reiser ut, og at FD skal ha 
myndighet til å fastsette hvilke stil-
linger som kommer inn under 
NATOs organisasjon.

TAP: Hege og Geir Standahl er blitt rike på kulturopplevelser i Brussel, men økonomisk har paret gått i tap.
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Den enorme flykroppen vugger over betongplatene som danner fly-

oppstillingsplassen. Med et vingespenn på over femti meter, en kropp 

som ligner en gigantisk grå blåhval og en kjeft som rommer det meste, 

er C-17 et enormt lastefly. 



MArgreThe Meyer BrATT (tekst og foto)

To timer med bil fra Budapest, i 
hjertet av Ungarn og Europa, ligger 
Pápa Air Base. Her satser det nor-
ske Forsvaret tungt på flytransport. 
Tre fly av typen C-17 er stasjonert 
her. Basen er et godt utgangspunkt 
for å nå hele verden med oppdraget, 
som er transportflyvning med C-17, 
bedre kjent som Globemaster III.

enorm lastekapasitet. Tom-Ivar Pun-
svik, sjef for de norske på basen, 
forklarer energisk hvilken lasteka-
pasitet flyet har. En over gjennom-
snittet høy kar fra Nord Norge blir 
som en sild i kjeften på en hval, der 
han står på lasterampen.

– Kapasiteten er tre ganger det 
Herculesen klarer. Herculesen er 
lillesøsteren til dette flyet, konstate-
rer Tom-Ivar Punsvik, også kalt 
TIP blant kolleger.

– En gang lastet vi flyet med kun 
en lastebil. Den så ganske liten ut i 
dette store lasterommet, forteller 
Håvard Brørby, en erfaren laste-
mester. 

Han har tidligere erfaring fra Her-
cules, og er nå sjef for alle lastemes-
terne ved basen i Ungarn.

Fra en annen tid. En busstur på 
basen viser at kapasiteten er større 
enn dagens aktivitet. Deler av basen 
er ikke i bruk. Bygningene er for-
falt, malt i pastellfarger og vitner 
om en annen tidsepoke. Et annet 
århundre. Ikke ulikt fra militære 
installasjoner i Norge, er det også i 
Ungarn dyrere å rive bygningsmas-
sene enn å la de stå ubrukt.

– Det ser bra ut nå. Du skulle 
sett hvordan det så ut da vi kom for 
to år siden. Mye har skjedd siden 
den gang, sier TIP.

12 nasjoner. Han er meget fornøyd 
med innsatsen til personellet, for å 
få det så bra som mulig.

På basen er det stasjonert 246 
personer fra i alt 12 land som er 
direkte involvert i C17 aktiviteten, 
i tillegg jobber ca 800 Ungarske sol-
dater i drift av basen. Nærområdet 
ved basen har vokst med 1 000 per-
soner etter at C-17 ble stasjonert 

der i 2008. Eierne av flyene er tolv 
nasjoner som har spleiset, Norge 
eier 12%. Oppdraget er å bistå 
hjemlandene med transport av 
tungt utstyr til alle deler av verden, 
det gjør de fra Ungarn.

– Vi er stasjonert midt i Europa 
med utallige muligheter, sier TIP. 

ikke NATo-prosjekt. I det eneste 
nyoppusset bygget går det personell 
med ulike uniformer. Alle snakker 
engelsk, og flagget på venstre over-
arm forteller hvilket land de egent-
lig kommer fra. På en overfylt opp-
slagstavle henger annonser for 
utstyr og leiligheter til salgs.

Oberst Fredrik Heden kommer 
gående. Han har svensk flagg på 
overarmen. Svensken er nestkom-
manderende og akkurat nå sjef for 
hele basen. Amerikaneren som 
egentlig er sjef, er ikke på jobb denne 
dagen. Ikke alle landene som er med 
på prosjektet, er medlem av NATO.

– Heavy Airlift Wing (HAW) er 
et samarbeidsprosjekt, ikke en 
organisasjon underlagt NATO 
kommandostruktur, sier han.

i LAsTeroMMeT: Chief Loadmaster Håvard Brørby, viser hvordan han kan 
stroppe og rulle utstyr i lasterommet.

roMsLig: Flyet med et romslig lasterom kan løfte seks Dingoer. Total lastekapasitet 
er maks 71 215 kg, skal flyet lande på jordunderlag kan det ”bare” laste 46 250 kg. 
Det store flyet trenger kun en rullebane på litt over 500m.

syMBoL: Vikingen, som etter hvert er brukt som symbol i ulike oppdrag i utlandet, er også 
symbolet på den Norske kontingenten i Ungarn. I følge TIP er Svenskene er misunnelig. 

Befalsbladet 2/201112



19 norske. Det er for tiden 19 norske 
ansatt på basen. Inkludert familie-
ne er vi 56 nordmenn. Vi har utvi-
det, og har nå en ledig stilling vi 
håper å få besatt på søknadsrun-
den, sier TIP som absolutt anbefaler 
at folk søker seg hit.

– Vi jobber mye med å få det 
optimalt, også for familiene som 
blir med. Men den viktigste utfor-
dringen nå er å få på plass en god 
skole, sier TIP

I dag er skolen delt i en halvpart 
Ungarsk, og en annen Engelsk. I til-
legg er det tre norske lærere ansatt 
som underviser kjernefag som 
Norsk, Mattematikk og samfunns-
fag på norsk. Internasjonal skole er 
under planlegging og der er forven-
tinger om at den er etablert fra høs-
ten 2013.

– Det er nå vi legger grunnstei-
nene for hvordan fremtiden for pro-
sjektet blir, sier TIP

Norge har inngått kontrakt i 
prosjektet for 30 år.

Ungarskengelsk. I en provisorisk 
kiosk i gangen til et forfalt bygg 

står det en middelaldrende dame 
som selger brus og annet søtt. 
Damen blir snakket til på Norsk, 
Engelsk, og Italiensk, hun later til å 
forstå det meste. En amerikaner 
kjøper en coca cola, de gestikulerer 
en del, tegnspråket består av peking 
og bruk av mange ansiktsmuskler 
og ord som ingen av dem skjønner. 
De blir enige, og damen simler 
bredt etter å ha fått et par kroner. 
Amerikaneren smiler og åpner cola-
en på vei ut av køen.

– Språket er en stor barriere for 
personellet her. Ungarsk er et meget 
vanskelig språk, og engelsk kommer 
en ikke langt med i dette landet. 
Enkle hverdagslige gjøremål tar 
ofte litt lenger tid, sier TIP

– Det tok meg nesten en time for 
å få med pappbrettet da jeg skulle 
kjøpe et brett med brus, sier Chris-
tian Langfeldt som er NK for fly-
skvadronen.

– Å det har jeg ennå ikke klart, 
ler Tillitsvalgt Kim Jensen 

Nk FLyskVAdroN: Christian Langfeldt  forklarer at 
flyet kan fly så lenge de bare gidder ved ekstra crew 
og drivstofftanking i luften.

FØrsTe NordMANN: Tom Ivar Punsvik er den første 
norske offiseren som kom til basen, han forklarer ener-
gisk om prosjektet og landene som er involvert.
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Historien om basen

C-17 transportfly

■  Byggingen av Pápa Air Base ble påbe-
gynt i 1936. 

■  De første som var stasjonert her var det 
tysk produserte bombeflyet Junkers 
JU-86.

■  Skvadronen ble etter hvert stasjonert 
sammen med fallskjermskvadron er, 
den første skvadronen av fallskjerm-
hoppere ble dannet i 1939.

■  Under andre verdenskrig ble basen 
brukt av tyske og ungarske jagerfly-
enheter. Det ble også produsert tyske 
jagerfly av typen Messerschmitt 109.

■  Etter andre verdenskrig ble basen 
hjemmet til Russisk jagerflyskvadron 
som brukte basen helt frem til 1961. 
Russland brukte fly av typen JAK- 9 og 
MIG- 15.

■  Sommeren 1961 fikk Ungarn tilbake 
basen og driftet ulike jagerflyskvadro-
ner til den 47.

■  Pápa tactical fighter regiment ble ned-
lagt i 2001 på grunn av omorganisering 
i det Ungarske luftforsvaret.

■  Senere på året i 2001 ble Pápa Air Base 
grunnlagt, og etter den tid har den 
vært tilgjengelig som en reservebase 
for NATO.

■  I oktober 2008 ble base operativ igjen 
som vert for The Heavy Airlift Wing som 
et ledd i strategisk lastekapasitet.

■  Nå er det stasjonert 3 fly av typen C-17 
som har hele verden innen rekkevidde.

KILDE: HTTP://WWW.HEAVyAIRLIFTWING.ORG/
BACKGROUND/PAPA-AIR-BASE

TekNiske dATA:
Vingespenn: 51,74 meter
Lengde: 53,04 meter
egenvekt: 128.100 kilo
Motorkraft: 4 x Pratt & Whitney PW2040 
med 44.000 pund kraft pr motor

LAsTeroMMeT
Lengde: 20,78 meter
Bredde: 5,49 meter
Lastekapasitet: 18 flypaller, 71.215 kilo
Passasjerer: 134 pax 

Crew: 2 piloter, 1 loadmaster
Med to crew kan C-17 fly 24 timer i døgnet 
med air-to-air-refuling



siMeN Aker griMsrUd (tekst og foto)

Forsvaret er i gang med en omfat-
tende omlegging som innebærer at 
mange stillinger mister én grad. 
Nedtrekket vil imidlertid ikke 
ramme dem som i dag sitter i stil-
lingene. Graden vil trekkes ned 
først når en person slutter i sin stil-
ling. Lavere grad vil igjen bety lave-
re lønn for nyansatte. Blant annet 
ved Knappen ammunisjons- og mis-
sildepot i Bergen. Der jobber det 
kun fire befal, og de frykter nå for 
rekrutteringen.

– Jeg ser ikke at noen vil overta 
etter oss når lønnsbetingelsene blir 

dårligere. Som orlogskaptein her 
ved depotet har man ansvar for ver-
dier for flere milliarder kroner. Når 
man går ned én grad, er spørsmålet 
om noen egentlig vil ha det ansva-
ret, sier depotleder orlogskaptein 
Leif Hatlem.

– kunnskapen forsvinner. Vi møter 
Hatlem og kollegaene orlogskaptein 
Helge Johansen og midlertidig kap-
teinløytnant Jo-Kristian Lianes i 
lunsjrommet ved depotet utenfor 
Bergen sentrum. Hatlem og Johan-
sen går av med pensjon om tre og et 
halvt år, mens Lianes og fenrik 
Hans Devik kun er ansatt på kon-
trakt som snart går ut. 

– Kompetanse innen ammuni-
sjon og missil har gradvis forsvun-
net, og rekrutteringen her ved depo-
tet har vært lik null de siste årene. 
En medvirkende årsak til det er at 
FLO har hatt ansettelsesstopp i det 
siste. Da Forsvaret samlet all kom-
petansen på Raufoss på begynnel-
sen av 2000-tallet, så ting lyst ut, 
men når alt blir spredt igjen, for-
svinner også kompetansen, sier 
Hatlem.

Bedre betalt på båt. Helge Johansen 
forteller at de som innehar den 

kompetansen man trenger på depo-
tet, kommer til å søke utfordringer 
andre steder. Å gå ned i grad og 
lønn er ikke med på å bedre situa-
sjonen.

– De tar ikke denne jobben, 
fordi de får bedre betalt på båt. Der 
kan de tjene mellom 100 000 og 
200 000 kroner mer, sier han.

konsekvenser. Johansen rister på 
hodet. Han tror ikke Forsvaret har 
sett hvilke konsekvenser gradsned-
trekket vil få på en liten arbeids-
plass som Knappen.

– Vi ser mørkt på dette. Hadde vi 
hatt unge folk her, kunne vi lært dem 

Frykter for 
rekrutteringen
Om tre og et halvt år forsvinner alle de fire befalene fra  

Knappen ammunisjons- og missildepot. Nå frykter de ansatte  

at Forsvarets omfattende gradsnedtrekk vil føre til at ingen vil  

ta over jobbene deres.

BekyMreT: Leif Hatlem (f.v.), Jo-Kristian Lianes og Helge      Johansen er bekymret for depotets framtid.
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Gradsnedtrekk
■  Som en del omstillingsrunde 2B, har 

FD pålagt FST å implementere PET 15 
& 17 – nedjustering av gradsnivået i 
Forsvaret.

■  Anslagsvis 1300 stillinger vil få en 
lavere grad.

■  FST lover at ingen offiserer skal bli 
fratatt den grad de har.

■  Befalsorganisasjonene er kritisk til 
tiltaket pga konsekvenser for anseelse, 
rekruttering og offiserenes lønnsnivå.



opp, men vi har jo ingen. Spesial-
kompetansen vi trenger er veldig dyr 
og vanskelig å få tak i. De har nok 
ikke sett konsekvensene av dette, 
mener han.

Jo-Kristian Lianes er blant de 
yngste som jobber ved depotet. Han 
startet som menig i 1998, og har 
jobbet ved Knappen siden. Lianes og 
kollega Hans Devik startet samtidig, 
og har henholdsvis to og tre år igjen 
av kontrakten på missildepotet.

– Da vi begynte her, var det åtte 
stykker her. Nå er vi to igjen. For å 
bli fast ansatt trenger jeg en bachel-
orgrad som er relevant for Forsva-
ret. Det har jeg ikke, sier Lianes, 

som godt kunne tenke seg å bli i 
jobben han har i dag.

Depotleder Hatlem mener For-
svaret bør ansette Lianes og Devik, 
selv om de ikke har den formelle 
militære kompetansen.

– De trenger ikke gå på skole for 
å gjøre jobben sin. Det er bare en 
formalitet. Vi må få dem yrkestil-
satt. Jo-Kristian og Hans innehar 
dyr spesialkompetanse, og det vil ta 
flere år å lære opp en som har den 
formelle militære kompetansen, 
mener Hatlem.

rekruttering. Depotlederen ser 
mørkt på fremtiden til Knappen 

hvis ikke Lianes og Devik blir fast 
ansatt. Han tror Forsvaret skal få 
slite med å rekruttere nye til jobben.

– Om tre og et halvt år er alle vi 
fire ute. På grunn av tynn beman-
ning har vi heller ikke hatt tid til å 
ha lærlinger her, så den rekrutte-
ringsmuligheten er borte. Med lave-
re grad og dårligere lønnsbetingel-
ser for de nye som kommer til, skal 
Forsvaret slite med å finne erstat-
tere, tror Hatlem.

Han og resten av offiserene på 
Knappen mener Forsvaret ikke har 
sett konsekvensen av nedtrekket.

BekyMreT: Leif Hatlem (f.v.), Jo-Kristian Lianes og Helge      Johansen er bekymret for depotets framtid.
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sTAALe i. reiTeN (tekst og foto)

Knutsen er nettopp ferdig med en 
masteroppgave ved Høgskolen i 
Akershus om forsvarsfamilien og 
Forsvarets familiepolitikk i forbin-
delse med skarpe operasjoner, og 
stiller dermed spørsmål til om For-
svarets familiepolitikk treffer godt 
nok.

I masteroppgaven ser hun på de 
utfordringer og behov kvinner i for-
svarsfamilien opplever med barn i 
perioder hvor deres menn er beor-
dret til internasjonale operasjoner, 
samt hvilke forventninger familien 
har til familiestøtte.  

I 2006 kom Forsvarets familiedi-
rektiv, etter at undersøkelser avdek-
ket langt høyere skilsmissefrekvens 
blant militært ansatte i Forsvaret, 
enn i samfunnet for øvrig. Hensik-
ten med direktivet var derfor å sette 
familiestøtte i system og gjøre For-
svarets avdelinger bedre på familie-
støtte, og derigjennom å få ned 
skilsmissetallene. Og selv om mye 
ressurser er brukt for at Forsvaret 
skal bli bedre, er det fortsatt en veg 
igjen.

Tilpasset informasjon. Ifølge analy-
sen gjort gjennom intervjuer i 
fokusgruppe med kvinnelige ekte-
feller til hæroffiserer, konkluderes 
det med at de tiltak som er beskre-
vet i Forsvarets dokumenter om 
familiepolitikk ikke treffer respon-
dentenes uttrykte behov i forbin-
delse med en beordring til skarpe 

operasjoner i utlandet. Studien 
peker på at det er behov for at For-
svaret evaluerer sin familiepolitikk 
i forhold til at det ikke er samsvar 
mellom respondentenes utfordrin-
ger, forventninger og behov sett 
opp imot de tiltak Forsvaret ønsker 
å gjennomføre for å oppnå egne 
målsettinger for ivaretakelse av for-
svarsfamilien.

Intervjurunden til masteroppga-
ven avdekket at informasjonen som 
gis til familier av de som skal ut i 
internasjonale operasjoner, er for 
generell. Her må Forsvaret være 
flinkere til å tilpasse informasjon ut 
fra familiesammensetning og 
behov. Spesielt gjelder dette for 
familier med barn, og gjerne de som 
har litt eldre barn. Det er behov for 
at Forsvaret tar ansvar for å legge 
til rette for hele familien.

– Familiekoordinatoren bidrar 
med kontakt opp mot avdeling og 
noe informasjon om praktiske ting, 
men en forsvarsfamilie med barn 
har gjerne også andre behov. De 
som har problemer med å takle fars 
mange fravær i risikofylte områder, 
har gjerne behov fra profesjonelle, 
som barnepsykologer, for å få vei-
ledning til å takle hverdagen, presi-
serer Gøril B. Knutsen. 

Forventningsavklaring. Responden-
tene etterlyser en mer synlig fami-
liekoordinator. En forventningsav-
klaring på hva en familiekoordina-
tor skal bidra med er nødvendig, og 
Knutsen etterlyser dermed en kon-

kret stillingsinstruks for hva en 
familiekoordinator skal gjøre. 

– Offiserer og ektefeller til offi-
serer som har liten kunnskap til 
familiepolitikken, blir gjerne hen-
vist til Forsvarets familieweb på 
internett, om de skal få vite mer. Så 
selv om det er samsvar mellom 
familiepolitikken og familiedirekti-
vet, er det ikke samsvar i tiltakene 
opp mot de behov den enkelte for-
svarsfamilie har, i følge Knutsens 
studie. Hun trekker frem at de fles-

- Studien viser at de som er gift eller samboer med en hæroffiser 

har andre forventninger til Forsvarets tiltak i familiepolitikk enn den 

Forsvaret innfrir, sier Gøril B. Knutsen.  

Tiltakene svarer
ikke til forventningene
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te forsvarsfamilier har få naturlige 
nettverk eller familie på de stedene 
de bor. Deltakelse i internasjonale 
operasjoner gir mye fravær fra 
familien, og det er ofte vanskelig å 
få familien tilbake til normalen 
etter endt oppdrag. 

På spørsmål fra Befalsbladet 
mener Knutsen at de to årlige 
besøksreisene er viktige tiltak for å 
få familiepolitikken til å fungere. 
Hun stiller seg derfor uforstående 
til at Forsvaret fra 1. januar 2011 

tok bort den ene besøksreisen en 
har gjennom Forsvaret. 

Er det noe som gjør at en har 
mulighet til å overleve som for-
svarsfamilie, er det nettopp mulig-
heten til å dra på besøk til familien 
når far er mye borte, sier hun.

Nå håper hun at noe leser opp-
gaven hennes og at det dermed kan 
bli en diskusjon og en mulig end-
ring av innholdet i Forsvarets fami-
liepolitikk. 

Anbefalte tiltak som  
vil fremme ivaretakelse  
ifølge respondentene
Basert på analysen av respondentenes 
uttrykte utfordringer og behov som kom 
til uttrykk i fokusgruppeintervjuet, og 
egne erfaringer vist i egen beretning, 
anbefales det å vurdere følgende tiltak for 
å styrke familieivaretakelsen i Forsvarets 
familiepolitikk:

informasjon: Et viktig forebyggende 
tiltak er informasjon. Behovet for informa-
sjon gjelder ikke bare praktiske opplys-
ninger. Det er et behov for at Forsvaret tar 
ansvar for å tilrettelegge for hele familien.

råd og veiledning: Respondentene 
uttrykker behov for relevante råd og 
veiledning fra fagpersonell i Forsvaret. 
De ønsker en veiledning for hele familien, 
ikke bare for den ansatte.

Økt fokus på de eldre barna: Det er et 
ønske om mer fokus på de eldre barna. 
Respondentene ønsker tiltak som kan 
hjelpe dem i kunne gjøre de rette valgene 
overfor barna. De etterlyser råd og hjelp 
og et informasjonsopplegg for barna, for å 
gjøre deres situasjon håndgripelig.

ivaretakelse: Respondentene ønsker et 
system på ivaretakelse. De ønsker å bli 
ivaretatt på lik linje uavhengig av bosted 
og avdelingstilhørighet, og mener derfor 
det bør være en felles retningslinje for 
ivaretakelse.

Tilgjengelig familiekoordinator: 
Respondentene etterlyser en mer synlig 
familiekoordinator, en som kan informere 
om rettigheter i forbindelse med skarpe 
operasjoner i utlandet.

Lønnspolitiske tiltak: Det er ønskelig 
at den ansattes lønn står i samsvar med 
belastning ved økt risiko og fravær i forbin-
delse med oppdraget. Det vil gi mulighet 
for å kjøpe tjenester som er nødvendig eller 
redusere egen arbeidstid, ved lange fravær 
og stor belastning for den hjemmeværende 
som ofte er i mangel på nære nettverk.

KILDE: MASTEROPPGAVE AV GøRIL B. KNUTSEN, 
EN KVALITATIV STUDIE OM FORSVARSFAMILIEN 
OG FORSVARETS FAMILIEPOLITIKK I FORBINDELSE 
MED SKARPE OPERASJONER I UTLANDET, VED 
HøGSKOLEN I AKERSHUS 2011.

Gøril B. Knutsen har to barn og er selv gift med Christoffer, som er hæroffiser.  Masteroppgaven kan du 
lese og kommentere på Gørils rom på Facebook. Foto: Staale I. ReIten
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NOF krever kompensasjon til 

befal som må stues inn på fire- 

og seksmannsrom i oppset-

tingsperioden til internasjonale 

operasjoner.

MorTeN hANseN (tekst)

I forbindelse med oppsettingsperio-
den – planleggings- og forberedel-
sesperioden og avdelingsperioden 
– til internasjonale operasjoner, har 
befal i mange tilfeller blitt tilbudt 
særdeles utilfredstillende innkvarte-
ring. Det har ikke vært uvanlig at 
befalet har blitt stuet inn i både 
fire- og seksmannrom – sammen 
med personlig bekledning og annet 
utstyr. 

– Dette er uverdige forhold for 
befal, sier Eigil Jespersen, forhand-
lingsleder i NOF.

Han er klar på at befalet pri-
mært skal gis tilfredsstillende kvar-
ter. Sekundært skal det, i de tilfel-
lene hvor tilfredsstillende kvarter 
ikke finnes, gis kompensasjon for 
benyttet utilfredsstillende kvarter. 

– Det ene er at befalet ikke har 
fått noen kompensasjon for dette. 
Noe som vi mener de har krav på. 
En annen side av saken er at dette 
går ut over arbeidsmiljøet, sier Jes-
persen.

Uakseptabelt. I ett år har NOF, 
sammen med BFO, jobbet med 
denne saken overfor Hæren og For-
svarsdepartementet. Fortsatt er 
partene ikke blitt enige.

Blant annet krevde NOF til-
fredsstillende kvarter i oppsettings-
perioden i forbindelse med revisjon 

av Særavtalen for tjenestegjøring i 
internasjonale operasjoner. Dette 
ble avvist av forsvarsdepartemen-
tets forhandlingsleder under for-
handlingene, med henvisning til at 
bestemmelsene om tilfredsstillende 
kvarter allerede var ivaretatt i Kom-
pensasjonsavtalen. 

I et møte i begynnelsen av febru-
ar ble befalet tilbudt kompensasjon 
for benyttet utilfredsstillende kvar-
ter i planleggings- og forberedel-
sesperioden med virkning fra 1. 
januar 2011. Dette tilbudet var 
uakseptabelt for både NOF og 
BFO.

– Vi krevde at det i utgangs-
punktet skulle gis tilfredsstillende 
kvarter i hele oppsettingsperioden. 
Der dette ikke kan innfris skal per-
sonellet gis kompensasjon for 
benyttet utilfredsstillende kvarter i 
hele oppsettingsperioden. Vårt krav 
har vært at dette skal gis med tilba-
kevirkende kraft fra 1. januar 2010, 
sier Jespersen. 

Han poengterer at NOF er klar 
over at innkvarteringsforholdene på 
forhånd skal være avklart jamfør 
Kompensasjonsavtalens vedlegg 6. 

– Men det skal ikke være slik at 
med å skyve våre krav om iverkset-
ting av utbetalinger ut i tid, utsettes 
virkningstidspunktet, fastslår Jes-
persen.

gir ikke opp. Senere har det blitt 
gjennomført et forhandlingsmøte 
mellom partene. I dette møtet ble 
befalets krav avvist. Forsvarsdepar-
tementet avviste også kravet om 
forhandlinger. Arbeidstakerorgani-
sasjonene fortsetter arbeidet med å 
finne en løsning på det de mener er 
urimelige forhold.

– NOF vil legge betydelig press 
på Forsvaret for å finne en verdig 
løsning på kvartersituasjonen, for 
befal som stiller seg til disposisjon 
for Forsvaret, i forbindelse med 
internasjonale operasjoner, lover 
Jespersen.

Kompensasjon for  
uverdig innkvartering

LiTe PLAss: Det blir trangt om plassen når befalet stues sammen med klær og utstyr i oppsetningsperio-
den. aRkIvFoto: toRgeIR HaugaaRd/FoRSvaRetS medIeSenteR.
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generelt tillegg. Det starter på mini-
mum 7000 kroner på de laveste 
lønnstrinnene (LTR 1–52), hvor 
Norges Offisersforbund har med-
lemmer i sjiktet Sjt/kvm – Kap/KL, 
og deretter 1,72 prosent fra lønns-
trinn 53 til lønnstrinn 98. Gjelden-
de fra 1. mai 2011.

Lokale forhandlinger.  I tillegg blir det 
avsatt 0,15 prosent til lokale for-
handlinger per 1. oktober 2011. I 
tillegg avsettes 0,1 prosent i resir-
kulerte midler (totalt 0,25 prosent 
til lokale forhandlinger.) I Forsvaret 
vil disse forhandlingene foregå i 
Forsvarsstaben. 

Likelønn. Føringene fra hovedopp-
gjøret i 2010 på at kvinnedominer-
te yrker skal prioriteres i de lokale 
forhandlinger videreføres. NOF er 
godt fornøyd med resultatet, og at 
samarbeidet mellom LO Stat, YS 
Stat og UNIO også ved denne kors-
vei viste seg å være styrende for 
resultatet til slutt. 

reallønnsvekst. NOF er fornøyd 
med at hoveddelen ble gitt som til-
legg på A-tabellen, og at alle ansat-
te derfor er sikret reallønnsutvik-
ling også i 2011. 

Årets oppgjør gav ikke rom for å 
fremme krav som ville kunnet rette 

Alle får minimum 7000
Staten og LO Stat er enige i 
årets tariffoppgjør. Dette  
medfører at samtlige av våre 
medlemmer vil få minimum 
7000 kroner i lønns økning i 
dette mellomoppgjøret. Den 
totale rammen på oppgjøret er 
anslått til ca. 4 prosent. 

opp noe av den mindre lønnsutvik-
ling som befalet har hatt de siste 5 
år, sammenlignet med staten for 

øvrig. Dette er et tema som NOF vil 
sette på dagsordenen frem mot 
neste års hovedoppgjør.
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21. april 2010 overtok Nederlands sitt 
første helikopter, om lag fem år forsin-
ket i forhold til opprinnelig leverings-
plan. I løpet av sommeren og høsten 
har nå også andre land fått overlevert 
de første enhetene av sine NH 90 
NFH-helikoptre, og i begynnelsen av 
november fikk altså også Norge sitt 
første NH 90 NFH-helikopter.

Det opplyses at en av hovedårsa-
kene til forsinkelsen har vært at for 
mange kundenasjoner har fått 
bestille for mange særegne nasjo-
nale versjoner av helikopteret.

stor kapasitetsforbedring. Basiside-
en bak NH 90-programmet var å 
designe en helikopterplattform 
som kunne utstyres med to for-
skjellige oppdragssystemer. Det 
resulterte i to NH 90-versjoner: 
NH 90 TTH (Tactical Transport 
Helicopter) for landbaserte- og 
amfibieoperasjoner og NH 90 
NFH (NATO Frigate Helicopter) 
for marine operasjoner.

NH 90 er det første serieprodu-
serte helikopteret som har «fly-by-
wire» flygingssystem. Det inklude-

rer full autopilot for flyging og stil-
lestående sveving over en bestemt 
posisjon. Ved designfasen ble særlig 
vektlagt å optimalisere grensesnitt 
mellom menneske og maskin 
(human-machine interface – HMI).  
Dette innebærer bl.a. at mannska-
pets arbeidsbyrde reduseres, noe 
som kan være vesentlig i kritiske 
situasjoner.

 Systemet overvåker også kom-
ponenter som viser slitasje og indi-
kerer når forskjellig type vedlike-
hold må utføres.

Et annet sikkerhetsmoment ved 
helikopteret er fiberkompositt-
strukturen i skroget. Denne skrog-
strukturen har vist seg å tåle bety-
delig hardere sammenstøt ved en 
eventuell krasjlanding enn tidligere 
helikopterversjoner.

 Skroget er spesielt designet for 
å hindre at tunge komponenter 
trenger gjennom kabinen. 

En annen fordel med fiberkom-
posittstrukturen er at den ikke kor-
roderer, noe som gjør helikopteret 
til et ideelt valg for operasjoner 

NH 90 NH 90 
Norge har nylig mottatt sitt første NH 90-helikoptre, nesten  

fem år forsinket. Norge anskaffer den marine versjonen av  

helikopteret, for bruk på fregatter og kystvaktfartøy.

WALTer Chr. håLANd/MiLiTÆr TekNikk (tekst)

NH 90 er Europas største helikopterprogram-
met noensinne.  Fjorten land har per i dag 
valgt NH 90 og i alt er 529 NH 90-helikoptre i 
bestilling. De fjorten landene er:
Frankrike, Tyskland, Italia, Portugal, Neder-
land, Sverige, Finland, Norge, Hellas, Spania, 
Belgia, Australia, Oman og New Zealand. Per i 
dag er ca. 60 NH 90-helikoptre operative. 

NH 90-programmet er ledet av NAHEMA (NATO 
Helicopter Management Agency) som repre-
senterer Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland 
og Portugal, samt NHIndustries - industrielt 
konsortium som omfatter Eurocopter (62,5 
prosent), AugustaWestland (32 prosent) og 
Fokker Aerostruktures (5,5 prosent).

– marineversjonen

NH-90-helikopter
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over saltholdig hav. Komposittma-
terialet reduserer også luftfartøy-
ets nødvendige tidsbruk ved struk-
turinspeksjoner. 

Nh 90 NFh. NH 90 NFH er pri-
mært designet for autonome antiu-
båtoperasjoner (ASW) og anti-
overflatefartøyoperasjoner ASuW).  
Imidlertid gir den omfattende opp-
dragsutstyrspakken muligheter for 
utførelse av en rekke tilleggsopp-
drag, inkludert SAR («Search and 
Rescue»), maritim patruljering, 
vertikal etterforsyning, transport 
av soldater, MEDEVAC (Medical 
Evacuation) og en støtterolle under 
amfibiske operasjoner. Helikopte-
ret er designet for å kunne operere 
dag og natt, også under krevende 
værforhold.

NH 90 NFHs vekt og dimen-
sjoner, dekklåsesystem, dekkfor-
flytningssystem og automatisk 
hale- og rotorbladfoldingssystem, 
gjør at helikopteret kan operere fra 
små fregatter selv under høy sjø-
gang.

14 land har i alt 529 NH 90-helikoptre i bestilling. Bildet viser to nederlandske NH 90-helikoptre. Foto: nHInduStRIeS.

MedeVAC Nh 90: NH 90 TTH utrustet som en «medical evacuation»-versjon. Interiøret og det medisinske 
utstyret er designet i samarbeid med den tyske hærens sanitetsorganisasjon. Det inkluderer to intensivsta-
sjoner (på babord side av kabinen) og medisinsk utstyr på styrbord side. Foto: WalteR Håland.
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MiLiTÆrTekNikk (tekst)

Den svenske forsvarsmininsteren 
Sten Tolgfors offentliggjorde kjøpet 
av Black Hawk 9. april i år. De før-
ste Black Hawk-helikoptrene vil bli 
levert allerede i begynnelsen av 
2012, og i 2017 skal alle helikop-
trene vare fullt operative.  Dette vil 
gjøre det mulig å forlenge den sven-
ske helikopterinnsatsen i Afghanis-
tan fra 2013 og fremover. Utdan-
nelse av piloter vil begynne i USA 
allerede i sommer.

Sverige har lenge hatt store pro-
blemer med sin helikopterkapasitet.

Helikopter 15 (Agusta A109) er 

et av det svenske forsvarets nyeste 
helikoptre, og Sverige har i alt 20 
helikoptre av denne typen.  Helikop-
tret er anskaffet som et lett helikop-
ter for utdannelse, men grunnet for-
sinkelser og problemer med de 
andre, tyngre helikoptertypene, er 
Helikopter 15 brukt til andre og mer 
krevende oppgaver, bl.a. troppetran-
sport innen Nordic Battle group.

Helikopter 14 (NH 90) er sterkt 
forsinket og Sverige må selv ta store 
deler av ansvaret for dette, sier den 
svenske forsvarsministeren. Da NH 
90 ble bestilt i 2001, var dette et 
rent utviklingsprosjekt. I tillegg 
krevde Sverige nasjonale særløsnin-

ger, bl.a. høyere takhøyde i kabinen 
og andre styringssystemer. I dag 
beregner man at de svenske NH 
90-helikoptrene først vil være fullt 
operative i 2020.

Helikopter 10B (Super Puma) ble 
bygget om i Norge for å utføre Med-
evac-oppgaver, dvs. ambulanseopp-
drag. Imidlertid er modifiseringen 
blitt sterkt forsinket og medført 
store kvalitetsproblemer, sier den 
svenske forsvarministeren videre. 
Opprinnelig skulle de svenske Super 
Puma-helikoptrene vært klare for 
innsats i den norske stridsgruppen 
allerede i 2008, men kan først settes 
inn i Afghanistan fra april i år.

Sverige kjøper Black Hawk
NyTT VALg: Sverige kunne ikke vente lenger på NH 90 og har nå valgt Black Hawk. Black Hawk er et meget gjennomprøvd helikopter, og det er produsert mer en 
3000 enheter av Black Hawk, som opereres av 27 nasjoner. Bildet viser østerrikske Black Hawk-helikoptre. Foto: ØSteRRIkeS FoRSvaR.

Det svenske forsvaret kjøper nå 15 Black Hawk-helikoptre fra amerikanske Sikorsky. 

Kjøpet er en hurtiganskaffelse, og kommer som følge av at NH 90 er forsinket.
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Nord-Korea øker ubåtflåten
Amerikanske satellittbilder og andre etter-
retningskilder har bekreftet at Nord-Korea har 
nye ubåter under bygging. Ubåt-klassen, som av 
amerikanerne blir benevnt Shark Class K-300, 
er ventet å ha bedre ytelse enn dagens Shark 
klasse-ubåter. Med en lengde på ca. 39 meter 
er de nye Shark K-300-klassen fem meter len-
gre enn den eksisterende Shark-klassen. De nye 
ubåtene vil trolig også være i stand til å seile 
mer enn 10 km/t raskere i neddykket tilstand.
Nord-Korea har i dag ca. 70 ubåter eller ubåt-
lignende fartøyer, hvorav dagens Shark-klasse 
utgjør 40.

Nye ubåter til Russland 
Den russiske marinen planlegger å anskaffe ti 
ny atomubåter av Graney (yasen)-klassen innen 
2020, ifølge den russiske marineledelsen.

Graney-klassen er designet for å kunne 
utrustes med  rekke forskjellige typer krys-
sermissiler, både med konvensjonelle og atom-
stridshoder. Ubåten kan også angripe andre 
ubåter, overflatefartøyer og landmål.

Ubåtene vil utstyres med 24 kryssermissil-
launchere og 8 torpedo-launchere, i tillegg til 
miner og anti-overflatefartøy-missiler.

Den russiske marinen vil ventelig overta den 
første Graney-ubåten innen utgangen av 2011, 
mens den andre og den tredje ubåten i klassen 
er under bygging ved skipsverftet i Severod-
vinsk nord i Russland.

Gratis F-4 Phantom jagere
Tyskland har tilbudt det kroatiske luftforsvaret 
20 eldre F-4 Phantom jagerfly «free-of-charge» 
ifølge kroatisk stats TV HRT. Phantom-flyene er 
planlagt å erstatte seks sovjetiske MIG-21 om 
Kroatia aksepterer tilbudet. De kroatiske MIG-
21-flyene er enda eldre enn de tyske Phantom 
F-4-flyene.

P-4 Phantom er et tomotors amerikansk 
jagerfly bygget av McDonnell Douglas. De første 
P-4 Phantom-flyene ble levert fra 1960, mens 
Tyskland fikk sine fly i 1973. De tyske flyene ble 
oppgradert i siste halvdel av 1980-tallet, og pla-
nen var da at flyene skulle være i tysk tjeneste 
fram til 2012. Om tilbudet ikke aksepteres, vil 
Kroatia trolig være uten jagerfly i løpet av kort tid.

Tyske P-4 Phantom jagere. Foto: tySklandS luFtFoR-

SvaR.

C-17 til India
Det indiske luftforsvaret vil trolig bestille ti Boe-
ing C-17 Globemaster-III strategiske transportfly.
Bestillingen har en estimert verdi på 4,1 milliar-
der USD. India har i dag 20 stk IL-76 transportfly 
produsert i tidligere Sovjetunionen. Disse fly-
ene er nå under modernisering, og det indiske 
luftforsvaret planlegger å bruke disse flyene i 
ytterligere 10 til 15 år. Det er også forventet at 
India vil bestille ytterligere 15 C-17 fly, slik at det 
totale antall C-17 kommer opp i 25.

TekNiske dATA: C-17 globemaster iii
Mannskap: 3: 
Maks nyttelast: 77 tonn last el. 134 soldater.
Lengde: 53 m
Vingespenn: 51,7 m
Vekt tom: 134 tonn
Motorer: 4 stk Pratt & Whitney F117-PW-100 
jetmotorer
Marsjhastighet: 830 km/t
rekkevidde: 4480 km

Thailand kjøper ubåter fra Tyskland?
Den thailandske marinen kjøper seks brukte 
ubåter fra Tyskland. Kontrakten har en verdi på 
250 millioner USD ifølge Bangkok Post. Dette er 
første gang Thailand anskaffer ubåter, og fartøy-
ene vil inngå i en nyopprettet ubåtenhet i den 
thailandske marinen. U-206-klassen er diesel 
elektriske ubåter, og fartøyene har vært i den 
tyske marines tjeneste i 30 år, og forventes å 

kunne brukes i ytterligere ti år. Den tyske mari-
nen fikk bygget i alt 18 ubåter av U-206-klassen, 
men de aller fleste er tatt ut av tjeneste i dag. 
Tidligere har Tyskland forsøkt å selge fem av 
disse fartøyene til Indonesia, men dette ble det 
ikke noe av. I dag har den tyske marinen seks 
ubåter av 206-klassen. Disse er oppgraderte og 
betegnes U-206A.

U-206A ubåt
displasement: 450 t, (I overflatespossisjon)
498 t (neddykket)
Lengde: 48,6 m
Bredde:  4,6 m 
draft: 4,5 m 
hastighet: 10 knop (19 km/t), overflate 
17 knop (31 km/t) neddykket
rekkevidde overflate: 4,500 nm ved 5 knop 
(8,300 km ved 9 km/t) overflate
rekkevidde neddykket: 228 nm ved 4 knop 
(420 km ved 7 km/t) 
Test dykkedybde: mer enn 200 meter
Mannskap: 23 
Bevæpning: 8 stk. 533 millimeter torpedorør
24 miner kan medbringes eksternt

U-206A-UBåTeN: Etter den andre verdenskrig 
fikk ikke Tyskland lov til å ha ubåter med en 
totalvekt over 500 tonn. U-206-ubåten veier  
498 tonn i neddykket tilstand.  
Foto: tySklandS maRIne.

Nye franske atomubåter på vei
Det franske skipsverftet DCNS har ferdigstilt den 
første skrogseksjonen på atomubåten Dugauay-
Trouin, den andre av i alt seks atomubåter i det 
franske Baraccuda-programmet. De seks ubå-
tene skal leveres i perioden 2017–28.

Baraccuda-ubåtene vil være et nøkkelelement 
i den framtidige franske marinen. Ubåtene kan ha 
en rekke ulike våpen og vil kunne angripe både 
sjømål og landmål. Kostnadsrammen for de seks 
ubåtene er anslått til 8,7 milliarder euro.

displasement: 4765 t overflate, 5300 t neddykket
Lengde: 99,4 m (326 ft) 
Bredde: 8,8 m (28,9 ft) 
Antall dekk: 2 
hastighet: Over 25 knop (46 km/t), neddykket
14 knop (26 km/t), overflate
rekkevidde: 10 år (atomdrevet), normalt mat 
for 50 dager.
Mannskap: 12 offiserer, 24 øvrig personell
Våpenstasjoner: 4 stk 533 mm torpedorør

Første seksjonen av skroget til ubåt nummer to i Barac-
cuda-programmet. Foto: dCnS
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Kutt i Nederlands  
forsvarsbudsjett
Forsvarsbudsjettet i Nederland skal 
reduseres til ca. 10,9 milliarder USD innen 
2015. I 2009 var forsvarsbudsjettet ca. 
12,2 milliarder USD. De senere årene 
har forsvarsbudsjettet ligget på ca. 1,5 
prosent av landets bruttonasjonalprodukt, 
men det er ventet at budsjettet vil redu-
seres til ca. 1,3 prosent av bruttonasjonal-
produktet.  Reduksjonen kommer som en 
følge av Nederlands finansielle problemer 
og høye statsgjeld. 

Fant ubåt fra  
første verdenskrig
Den nederlandske marine har funnet en 
tysk U-106 ubåt fra første verdenskrig. 
Ubåten ble funnet i oktober 2009, men 
funnet ble ikke offentliggjort tidligere da 
tyske myndigheter måtte bekrefte funnet 
og etterkommere av mannskapet infor-
meres så langt det lot seg gjøre.

Leaser norsk skip
Det britiske polarpatruljeskipet HMS 
Endurance vil bli erstattet av det norske 
fartøyet Polarbjørn.

Den britiske marine har inngått en 
treårig leasingkontrakt med Bergensrede-
riet GC Rieber Shipping om å lease Polar-
bjørn. Britene vil døpe om fartøyet til HMS 
Protector, og fartøyet skal patruljere og 
overvåke havområdene i Antarktis og det 
sørlige Atlanterhav.

Hva som vil skje med HMS Endurance 
er foreløpig ikke besluttet. Fartøyet sank 
nesten utenfor Chile i 2008 da motorkon-
trollrommet ble oversvømt på grunn av en 
vedlikeholdsfeil.

Pakistan og Kina med  
felles luftforsvarsøvelse
Pakistan og Kina gjennomførte tidligere 
i år en felles luftforsvarsøvelse. øvelsen 
fant sted i Pakistan, men det er ikke 
kjent hvor i Pakistan øvelsen ble gjen-
nomført.

Det kinesiske luftforsvaret stilte med 
en kontingent bestående av jagerfly, piloter 
og teknikere. Formålet med øvelsen er å 
utvikle ferdigheter og utveksle erfaringer 
mellom de to landenes luftforsvar.

Britiske Eurofighter Typhoon jager-
fly gjennomførte 28. mars de første 
skarpe oppdragene for Eurofighter-
flyet noensinne. Oppdragene fant 
sted over Libya, og flyene patruljerte 
flyforbudsonen i henhold til FNs 
sikkerhetsråds resolusjon. 12. april 

gjennomførte et britisk Eurofighter 
det første angrepet noensinne, da 
flyet slapp to Enhanced Paveway II 
presisjonsstyrte bomber, hver på ca. 
454 kg. Bombene opplyses å ha øde-
lagt to stridsvogner tilhørende de 
Gaddafi-kontrollerte styrkene. 

Første skarpe Eurofighter-oppdrag

Det felleseuropeiske jagerflyet Eurofighter har for første gang vært brukt i skarpe oppdrag. Foto: euRoFIgHteR.

Kroppsskanning medfører ikke helserisiko
Full kroppsskanning som brukes i 
sikkerhetskontrollen på flyplasser 
medfører ikke helserisiko, viser en 
studie som ble offentligjort tidligere 
i år. Studien, som er utført av Uni-
versity i California og ble offentlig-
gjort i det medisinske tidsskriftet 
«Archives of Internal Medicine», 
konkluderer med at en reisende må 
gå gjennom kroppsskanneren 50 
ganger for å få samme dose røntgen-
stråler som man får når tannlegen 
tar røntgenbilder. Undersøkelsen 
konkluderer også med at et røntgen-
bilde av lungene tilsvarer 1000 turer 
gjennom skanneren på flyplassen, 
mens mammografi tilsvarer 4000 
ganger gjennom en kroppsskanner. 

I artikkelen nevnes det også at 
en flypassasjer utsettes for kosmisk 
stråling når han befinner seg opp i 
lufta, og at strålingen fra skanneren 
på flyplassen vil utgjøre mindre enn 
én prosent av den totale stråledosen 
en flyreisende normalt utsettes for.

Å beregne økningen i kreftrisi-
koen som følge av kroppsskanning 
på flyplasser er vanskelig, men ved 

å bruke tilgjengelige modeller kon-
kluderer artikkelen med at risikoen 
er ekstremt liten. 

Full kroppsskanning vakte ster-
ke protester da flere reisende følte 
seg krenket over at skanneren lage 
et grafisk helfigurbilde av perso-
nens nakne kropp med kjønnsorga-
ner og alt. Noen mente også at 
skanningen kunne medføre helseri-
siko, men dette tilbakeviser altså 
denne undersøkelsen.

I dag er det ca 500 kroppsskan-
nere plassert ut på i alt 78 ameri-
kanske flyplasser, men det er ventet 
at tallet vil stige til over 1000 skan-
nere i løpet av inneværende år.

reTTeLse: I forrige utgave av 
Befalsbladet kom hadde vi en temaartikkel 
om «Ambulanse i fly».  I bildeteksten til artik-
kelen kom vi i skade for å skrive at Marshall 
Aerospace er et amerikanske selskap. Dette 
er ikke riktig, som flere av våre lesere har 
påpekt. Marshall Aerospace er et britisk fami-
lieeid selskap som holder til i Cambridge.
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Argentina øker budsjettet
I likhet med andre land i Latin-Amerika vil 
også Argentina øke forsvarsbudsjettet bety-
delig i årene som kommer.

Forsvarsbudsjettet var 2,6 milliarder USD 
i 2010. I perioden 2006–10 økte forsvarsbud-
sjettet årlig med 17,4 prosent. Hovedsakelig 
skyldes denne økningen økte personellkost-
nader (lønninger).  I perioden 2011–15 for-
ventes det at forsvarsbudsjettet vil øke med 
15,9 prosent årlig og vil ligge på 5,5 milliarder 
USD i 2015.

økningen i forsvarsbudsjettet skyldes i 
all hovedsak moderniseringsplaner, deltagel-
se i internasjonale operasjoner og uenighet 
med Storbritannia om Falklandsøyene.

Regjeringen i Argentina har annonsert at 
de ønsker å øke forsvarsbudsjettet fra 0,7 pro-
sent av landets bruttonasjonalprodukt i 2010 til 
1,5 prosent av bruttonasjonalproduktet over en 
ikke nærmere definert tidsperiode. Det er for-
ventet at i 2015 vil forsvarsbudsjettet utgjøre 
1,3 prosent av bruttonasjonalproduktet. 

økningen kommer som en følge av de 
mange moderniseringsprosjektene som er 
planlagt. Fram til 2015 er det forventet at 
det argentinske forsvaret vil anskaffe patrul-
jefartøy, atomubåter, transportfartøy, kjøre-
tøy, helikoptre, kommunikasjonssystemer og 
jagerfly.

Ny vingedesign fra Saab
Tre år etter oppstarten av Smart Fixed Wing 
Aircraft (SFWA) -prosjektet, kan Saab vise 
fram en ny vingedemonstrator for første gang.

Den nye vingen er en av flere nye kom-
ponenter som vil bidra til å redusere drivstof-
forbruket for framtidens fly. Saab er en av 
hoveddeltagerne i det Europeiske Clean Sky-
prosjektet som ledes av Airbus. 

Det nye vingedesignet gjør det mulig 
å opprettholde en laminær luftstrøm rundt 
vingen, noe som innebærer en reduksjon av 
luftmotstanden med ca. 5 prosent sammen-
lignet med dagens vingedesign, der det opp-
står betydelig mer turbulent luftstrømning 
rundt vingene.

Luftstrømningene rundt en flyvinge er 
ekstremt følsomme for små ujevnheter, for-
høyninger og fordypninger i vingen, noe som vil 
skape turbulens og dermed føre til økt friksjon. 
Saab har arbeidet med komposittdesign og 
produksjonsteknologi for å lage en vinge som 
er så glatt at luftstrømmene forblir laminære 
under flyging, og følgelig reduseres friksjonen.

Saab planlegger å bygge en komplett vinge 
med en lengde på ca. 10 meter, som vil bli byg-
get i Linköping innen 2013. Vingen vil bli testet 
på et Airbus A340 i løpet av 2014.

Et F-22 Raptor jagerfly gjennomførte i mars i 
år en flyging med en 50/50-blanding av vanlig 
drivstoff og biodrivstoff i tankene. Biodrivstof-
fet er basert på planten Camelina, en ugress-
lignende plante som ikke brukes til mat.

Det overordnede målet med testene var å 
evaluere om biodrivstoffblanding kan brukes i 
F-22-flyet. Flyet gjorde en rekke ulike flyginger, 
bl.a. et supercruise i 40 000 fot med en maks has-
tighet på 1,5 Mach. Supercruise er flyging raskere 
enn lydens hastighet uten bruk av etterbrenner.

Det amerikanske luftforsvaret har i lengre 
tid arbeidet med drivstoffalternativ for sine fly. 
I februar ble hele den amerikanske C-17 Glob-
master transportflyflåten sertifisert for bruk av 
biodrivstoffblanding, uten noen restriksjoner.

F-22 Raptor på biodrivstoff

Amerikanerne tester bruk av biodrivstoff i stealth 
jagerflyet F-22 Raptor. Foto: uS aIRFoRCe.

NH-90-helikopteret har nå loggført mer enn 10 000 flytimer. Foto: nHInduStRIeS

Milepel for NH-90-programmet
NH-90-flåten loggførte mer enn 10 
000 flytimer tidligere i år. Per i dag 
er 70 helikoptre levert til ni land. 

Flygingen så langt har i all hovedsak 
vært fokusert på trening og opplæ-
ringsflyging med helikoptrene.

India og Singapore med felles marineøvelse
Indias og Singapores har gjennomført en felles 
marineøvelse i det sørlige kinahavet.

India og Singapore har hatt felles marineøvel-
ser hvert år siden 1994, vekselvis i Sørkinahavet 
og i Det indiske hav. Formålet med øvelsene å 

trene marinestyrkene samt å styrke det bilaterale 
samarbeidet. Under øvelsen deltok fem indiske 
fartøyer med i alt 1400 mann, samt tre overflate-
fartøyer og en ubåt fra Singapores marine.



MArgreThe Meyer BrATT (tekst)

Handlingsplanen er utgitt av seks 
departementer og alle seks statsrå-
dene var til stede i Oslo Militære 
Samfund under presentasjonen av 
handlingsplanen. 

– Målet med planen er å styrke 
samfunnets anerkjennelse og ivare-
takelse av det personellet som sta-
ten har sendt ut på oppdrag, sier 
forsvarsminister Grete Faremo i sin 
åpningstale der hun presenterer 
handlingsplanen «I tjeneste for 
Norge». 

Handlingsplanen omhandler 
126 tiltak for personell i utenlands-
tjeneste. De seks departementene 
som utgir handlingsplanen er For-
svarsdepartementet, Utenriksdepar-
tementet, Justis- og politideparte-
mentet, Arbeidsdepartementet og 

Helse- og omsorgsdepartementet. 
– Forsvaret står for 80 av disse 

punktene, men dette er et sam-
funnsansvar, sier Grete Faremo. 

Norges Offisersforbund har ved 
flere anledninger i forarbeidet til 
Handlingsplanen etterlyst en leve-
kårsundersøkelse som kan fortelle 
oss om planen treffer målgruppen. 

– Det var gledelig at dette nå er 
tatt med i handlingsplanen, sier for-
bundsleder Egil André Aas. 

Økonomispørsmålet ble besvart 
på spørsmål fra salen. 

– Dette er et ansvar innenfor hver 
sektor til å følge opp denne hand-
lingsplanen, sier forsvarsministeren, 
før hun gir ordet til helse- og 
omsorgsminister Anne-Grete Strøm-
Erichsen. Helseministeren legger 
frem at det allerede er budsjettert og 
satt av penger i hennes sektor. 

– Det er bra at det også stilles krav 
til hvert departement for å følge 
opp planene økonomisk, sier Aas. 

Handlingsplanens tiltak 12–17 
sier noe om hvilke tiltak som skal 
til for å tilstrebe en forsvarlig og 
jevnere fordeling av tjeneste i inter-
nasjonale operasjoner. 

– Forsvarets ledelse har i lengre 
tid vært klar over misforhold mel-
lom oppdrag og ressurser. Det er 
viktig at dette nå er tatt med i 
handlingsplanen, det viser at politi-
kerne tar dette alvorlig. 

Etablering av særlige prosedyrer 
ved fravikelse av 1:2-ordningen, 
(dobbelt så lenge hjemme som på 
oppdrag) vil forhåpentligvis minske 
belastningen på det enkelte befal, sier 
tillitsvalgt i Norges Offisersforbund 
Jean-Bobér Rooseboom De Vries. 

– NOF forventer en styrket 
bemanning hvis oppdragsmengden 
opprettholdes eller øker, slik at slita-
sjen på personellet er menneskelig, 
sier forbundslederen i Norges Offi-
sersforbund. Alt i alt er dette en god 
plan, med mange meget gode tiltak. 
Nå gjenstår gjennomføringen. 

– En god plan
MANge TiLskUere: Mange møtte opp på veterandagen under markeringen på Akershus festning i Oslo. 
Foto: maRgRetHe meyeR BRatt

2. mai offentliggjorde Regjeringen handlingsplanen «I tjeneste for 

Norge». Planen inneholder punkter for ivaretakelse av personellet, 

før, under og etter oppdrag. 

ALLe greNer: Alle forsvarsgrener var på plass 
under marke   ringen i Oslo 8. mai. Foto: FoRSvaRet.
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Å gjøre frigjøringsdagen 8. mai til også 
å bli den offisielle veterandagen er et 
kjærkomment tiltak fra Regjeringen, 
et tiltak som kom i forbindelse med 
Regjeringens Handlingsplan for vetera-
ner «I tjeneste for Norge».

JeAN-BoBér rooseBooM de Vries (tekst)

Å være veteran er en hederstittel, 
ingen diagnose! 

Dette er et mantra vi tar opp i 
alle fora vi befinner oss, enten det 
er i møter med Forsvarsledelsen 
eller når vi møter politikerne. Og 
på festningsplassen i går så det ut til 
at mantraet endelig har festet seg. 
Forsvaret hadde virkelig lagt sin sjel 
i å gjøre Veterandagen til et verdig 
arrangement, og det har de da også 
lykkes med.  En god blanding av 
gammelt og nytt materiell med kjø-

retøy både fra andre verdenskrig og 
våre nye operasjoner i Afghanistan. 
Denne blandingen gjenspeiler det 
store spennet i det som represente-
rer veteraner i dag. 

Mangfold. Dette spennet ble også syn-
liggjort med alle veteranene som 
møtte opp på festningsplassen. Her 
var alt fra motorsykkelklubben 
«Legacy Vets», unge stadig tjeneste-
gjørende veteraner fra Telemark 
Bataljonen til de eldre veteraner fra 2. 
verdenskrig. Det norske folk har godt 
av å se dette mangfoldet blant vetera-
nene.  Veteraner kan ikke omtales 
som en autonom gruppe, da de er et 
tverrsnitt av den norske befolkningen. 

krigskors med sverd. På Veteranda-
gen ble det også delt ut tre Krigskors 
med sverd, til orlogskaptein Trond 
André Bolle som fikk medaljen post 
mortem, oberst Eirik Johan Kristof-
fersen og kaptein Jørg Lian. Å bruke 

Veterandagen til å dele ut medaljene 
ga seremonien en verdig ramme.
8. mai ble markert av politikerne 
ved at statsministeren, forsvarsmi-
nisteren, lederen av Stortingets 
utenriks- og forsvarskomité og stor-
tingspresidenten var til stede under 
markeringen i Oslo. Rundt om i 
landet var flere stortingsrepresen-
tanter og statsråder var på plass 
under markeringene. Dette viser at 
politikerne endelig har forstått vik-
tigheten av å stille seg bak det per-
sonellet de sender ut på oppdrag 
rundt i verden. 

godt mottatt. Forsvarssjefen poeng-
terte i sin tale at Handlingsplanen 
som ble langt frem 2. mai har blitt 
godt mottatt av interesseorganisasjo-
ner for veteraner og arbeidstakeror-
ganisasjonene. Dette viser at våre 
innspill og meninger har bærekraft 
og at vår innsats har ført frem.

8. mai – en verdig markering
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CArL WALdeMAr WiLheLMseN (tekst)

Situasjonen er i enkelte våpenbran-
sjer så prekær at kadetter ikke har 
blitt tilbudt stilling etter endt 
utdanning. Utfordringene tilknyttet 
utvalget og relevansen til stillingene 
i utlysningsrunden er like gjenta-
kende som det er graverende.

Ved Luftkrigsskolen opplevde en 
kadett stillingene fra våpenbransjen 
som så lite relevant at kadetten 
valgte å kvalifisere for å kunne søke 
fellesstillinger utenfor våpenbran-
sjen. Mens enkelte våpenbransjer 
har nesten dobbelt så mange stillin-
ger som uteksaminerte kadetter, 
har andre akkurat samme antall 
stillinger som kadetter. I enkelte til-
feller har heller ikke våpenbransjen 
klart å tilby nok stillinger, med det 
resultat at kadetten kan risikere å 
måtte uteksamineres uten stilling 

(BUS). Krigsskolen melder på lik 
linje om et behov for økt antall rele-
vante stillinger. Sjøkrigsskolen, som 
til nå har løst disponeringen til stil-
lingene internt, med de tilhørende 
fordeler og ulemper, er også fore-
speilet å bli implementert i samme 
runde for stillingsutlysning som de 
øvrige skolene.

rett mann på rett sted. Utfordringen 
ligger i å skape en meningsfull 
plikttjeneste i samsvar med kadet-
tens utdannings- og kompetanse-
nivå. Dersom dette legges til grunn, 
kan Forsvaret ikke bare holde på de 
beste, men i større grad kunne plas-
sere rett offiser i rett stilling. Det vil 
være fordelaktig for Forsvaret at en 
uteksaminert kadett fortsetter i 
samme våpenbransje over lengre 
tid. Satsning på personell med aner-
kjennelse og uttelling for krigssko-

leutdannelsen blir i så måte nøkkel-
ordene. NOFKA har siden Høst-
konferansen arbeidet med å samle 
empiri for å kunne løfte problem-
stillingen til kapitteleierne i både 
Hæren og Luftforsvaret. Resulta-
tene vil også presenteres Sjøforsva-
ret, slik at effekten blir størst mulig.

Utfordringen er reell. Det er i dag et 
behov for et større utvalg av rele-
vante stillinger for å gi en innholds-
rik og meningsfull plikttjeneste. 
Det er en implisitt forutsetning at 
mennesket, som Forsvarets viktig-
ste ressurs, gis muligheter til å spil-
les god. Situasjonen er i dag utfor-
drende, og her har både GIL og 
GIH et krystallklart ansvar. Det 
konkluderende spørsmålet blir kan-
skje: «Overproduserer vi offiserer 
ved krigsskolene?»

Overproduksjon av offiserer?
Kadetter ved Krigsskolen og Luftkrigsskolen opplever det som et gjentakende problem at det i  

stillingsutlysningene for de uteksaminerende kull ofte er få stillinger. Enkelte stillinger er i tillegg  

ikke relevante for kompetansenivået som er opparbeidet. 

Bildet av tidligere kadetter ved luftkrigsskolen er tatt i en annen sammenheng. Foto: FoRSvaRet.
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Vernepliktige mannskaper inne 

til førstegangstjeneste får mer 

utbetalt enn elever ved Forsva-

rets befalsskoler ved endt første-

gangstjeneste. Vi kan ikke ha det 

slik at utdanning ikke lønner seg.  

VegArd FAgerLANd, NeoN (tekst)

NEON vil fortsette å jobbe for at 
forskjellene mellom dimisjonsgodt-
gjørelsen og utdanningsbonus blir 
borte. Målet må være at utdanning 
gir mer til den som velger seg en 
karriere i Forsvaret.

Norges Offisersforbund Elevor-
ganisasjon, NEON, har helt siden 
oppstarten 3. februar 1981 kjempet 
for å ivareta rettighetene til befals-
skoleelever og sersjant/kvartermes-
tere i Forsvaret. En av de sakene 
som NEON har jobbet for de siste 
årene og kontinuerlig jobber for, for 
øvrig presisert under et eget punkt 
i NEONs Handlingsprogrammet 
for 2010/2011, er en forbedring av 
befalselevenes økonomiske godtgjø-
relse i form av å øke befalselevenes 
utdanningsbonus. 

endret bonus. Befalselevenes utdan-
ningsbonus per år er endret fra kro-
ner 8367 til kroner 20 440 i løpet 
av de siste tre år, noe NEON er 
meget godt fornøyd med og ønsker 
å rose Forsvarsdepartementet for. 
Men det er fortsatt per dags dato et 
stort gap mellom utdanningsbonu-
sen befalselever får under sin utdan-
ning og dimisjonsgodtgjørelsen ver-
nepliktige får etter fullført første-
gangstjeneste. NEON mener det er 
direkte feil og urettferdig at perso-
nell inne til førstegangstjeneste 
mottar en høyere økonomisk godt-
gjørelse enn personell som velger å 
ta en befalsutdanning i Forsvaret.

En forbedring i befalselevens 
økonomiske godtgjørelse og en 

generell statusheving av befalsut-
danningen er noe NEON jobber 
med å forbedre.

Lønn. En vanlig menig soldat inne til 
førstegangstjeneste vil i løpet av 
12-måneders tjeneste få 54 750 kro-
ner utbetalt i tjenestetillegg, samt 
28 835 kroner utbetalt i dimisjons-
godtgjørelse etter endt førstegangs-
tjeneste, totalt 83 585 kroner. En 
vanlig befalselev derimot vil få 82 
125 kroner utbetalt, i det er da kor-
poralstillegget, tjenestetillegget og 
utdanningsbonusen beregnet. Dette 
er utgangspunktet per 1. juli 2010 
etter reguleringen basert på lønns-
oppgjøret i staten. Forskjellen på 
1460 kroner totalt, eller 4 kroner 
per dag, mellom en soldat inne til 
førstegangstjeneste og en befalselev 
som tar utdanning i Forsvaret, er 
ikke akseptabelt. 

Av tallene fra FOS (Felles Opp-
tak og Seleksjon) 2010 der det ble 
tatt opp i underkant av 900 befals-
elever, vil det med de flerårige 
befalsskolene være rundt 1000 
befalselever totalt i Forsvaret. En 
økning av utdanningsbonusen på 4 
kroner per dag vil da ikke føre til 
store kostnader, i og med at befals-
elevene utgjør en relativt liten grup-
pe personell i Forsvaret. 

Viktig. NEON mener at det for For-
svarets del er svært viktig å få 
rekruttert det best kvalifiserte perso-
nellet til befalsskolene. Det at man 
faktisk får høyere økonomisk godt-
gjørelse av å avtjene førstegangstje-
nesten som menig kontra det året 
man går som befalselev, vil virke 
direkte hemmende på rekrutteringen 
til befalsskolene, samtidig som dette 
vil senke befalselevenes anseelse 
blant vernepliktige. NEON anser 
det som svært viktig å få en status-
heving i form av å øke de økono-
miske godtgjørelsene befalselevene 
mottar, opp til et minimumsnivå av 
det de vernepliktig menige mottar.

NEON krever en økning i befal-
selevenes utdanningsbonus for å 
jevne ut forskjellen mellom utdan-
ningsbonusen og dimisjonsgodtgjø-
relsen. En økning i utdanningsbo-
nusen på 4 kroner vil kunne fun-
gere som et skritt mot likestilling av 
økonomiske godtgjørelse mellom 
befalselevene og de vernepliktig 
menige, noe som ansees som viktig 
i anerkjennelsen av de utfordringe-
ne og oppgavene man påtar seg ved 
å ta utdanning ved en av Forsvarets 
befalsskoler. Dette vil føre til en 
statusheving av befalsutdanningen 
og vil også være en rekrutterende 
faktor.

Utdanning gir lite penger i pungen

ForskJeLLer: Menige inne til førstegangstjeneste, får høyere økonomisk godtgjørelse enn befalselever 
som tar utdanning i Forsvaret, direkte feil og urettferdig mener NEON. IlluStRaSjonSFoto: FoRSvaRet
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BSU – Boligsparing for ungdom – er 
Norges beste spareordning. Og en 
smart inngangsbillett til boligmarke-
det. Med BSU får du 20 prosent av 
sparebeløpet tilbake på skatten og 
bankens beste rente, samtidig som 
du bygger opp egenkapital. 

Maks sparebeløp er 20 000 kro-
ner per år og 150 000 kroner totalt. 
Når du sparer jevnt og trutt viser du 
også at du er i stand til å betjene et 
lån. Jo tidligere du starter sparingen, 
desto raskere kan du oppfylle bolig-
drømmen. Husk at banken stiller 
krav til minst 10 prosent egenkapital 
ved lån til bolig. 

På boligjakt. Når lønner det seg å 
kjøpe bolig? Noen venter i årevis på 
å finne det riktige tidspunktet. 
Andre kjøper uten å blunke. Riktig 
timing er når du har et varig bolig-
behov. 

Det koster fort titusener av kro-
ner å kjøpe og selge en bolig. Derfor 
kan du like godt leie, hvis du skal bo 
et sted i bare en kortere periode på et 
år eller to.

Vær klar over at boligkjøp handler 
om kompromisser. Du får ikke en 
bolig som er både stor, strøken og sen-
tral  – til en billig penge. Finn ut hvilke 
kvaliteter ved boligen som er viktig og 
hvilke som er mindre viktig for deg. 

Først finansiering. Før budgivningen 
starter må finansieringen være i 
orden. Gå til banken og få en gjen-
nomgang av din økonomi. Der finner 
du ut hvor mye du har råd til å låne 

og hvor mye banken er villig til å låne 
deg. Uansett lånebeløp må du huske 
at du også skal ha råd til å leve, ikke 
bare bo. Fra banken vil du få et finan-
sieringsbevis. Det viser hvor mye ban-
ken vil låne deg til bolig. 

De fleste banker tilbyr første-
hjemslån med gunstig rente. Videre 
kan offentlig ansatte få gunstige lån 
til bolig gjennom sin pensjonskasse.

Hvis du ikke har 10 prosent egen-
kapital, kan du undersøke med kom-
munen om du kan få et startlån fra 
Husbanken. Dette gis til ungdom og 
andre som har problemer med å eta-
blere seg på boligmarkedet. Privat-
lån eller kausjon fra foreldre er også 
en mulighet.

deretter visning. Ikke nøl med å spør-
re megler om boligen og hvilke utgif-
ter som kommer i tillegg til kjøpe-
summen. Spør også om hva det kos-
ter å forsikre boligen, strømutgifter 
osv. hvis dette ikke står i takst/pro-
spekt. 

Ikke vis megleren finansierings-
beviset eller fortell hva som er din 
øvre grense. Informasjonen kan bli 
brukt til å øke budet ditt. 

så budgivning. Ha en plan for budgiv-
ningen. Det er lett å bli revet med 
hvis det blir budkrig om boligen. 
Sett en grense på forhånd for hvor 
mye du er villig til å gi. Stopp hvis 
budene går over grensen. 

Husk at boligen koster mer enn 
bare kjøpesummen. Fellesgjeld i 
borettslaget eller sameiet må legges til 
for å finne totalprisen. I tillegg kom-
mer omkostninger ved kjøpet og ved 
opptak av lån. Nødvendige eller plan-
lagte utbedringer må også legges til 
når du skal finne boligens totalpris. 

Boligkjøp på 1-2-3

BoLig: Trenger du ny bolig? Som ansatt i Forsvaret 
har du mange gode ordninger. 

Spørsmål & Svar
hvor mye kan jeg låne?
Tommelfingerregelen som sier at du kan 
låne tre ganger inntekt er ofte feil. Tjener du 
lite får du kanskje ikke låne mer enn 2–2,5 
ganger inntekt. Tjener du mye kan du få 
lånt opp til 4–5 ganger inntekt. Dessuten vil 
banken også se på sikkerhet, egenkapital og 
betalingsvilje.

hvor mye koster lånet?
Førstehjemslån har ofte en av de laveste 
rentene banken tilbyr. I tillegg til renter 
kommer ofte gebyr ved etablering av 
lånet samt et månedsgebyr. I dag er beste 
boligrente i underkant av 3,5 prosent. Det 
er et svært lavt rentenivå, og det er ventet 
en økning på 1–2 prosentpoeng i løpet av 
et par år.

Leie eller eie?
Er du student eller kun deltidsansatt med lav 
inntekt, bør du leie. Da har du ikke stek nok 
økonomi til å kjøpe bolig. Det samme gjelder 
om du er i fast jobb, men er usikker på hvor 
du skal bo de neste to, tre årene. Da er du 
mer fleksibel og kan flytte uten store kostna-
der til meglerhonorar og dokumentavgift. 

Nyttige nettsteder
forbrukerportalen.no – alt om dine rettighe-
ter som forbruker. 
finansportalen.no – sammenligne priser og 
betingelser på bank og forsikring. 
sifo.no – standardbudsjett for husholdning.

VISSTE dU AT
Når du flytter, kan du søke om ekstraordi-
nært lønnsforskudd. Maks to brutto årsløn-
ner. Ta kontakt med din avdeling.

DNBNor har låneavtaler spesielt for deg som 
er medlem av Forsvarets Personellservice.

Du kan spare i Forsvarets Personellservice. 
De trekker rett fra kontoen din før du får 
utbetalt lønn, se: fpservice.no. De tilbyr 
også låneordning.

Boligprisene i Norge er høye. Men det er langt fra umulig å komme seg 

inn på boligmarkedet. Slik går du fram når du skal kjøpe din første bolig.

MAgNe gUNderseN, ForBrUkerØkoNoM, sPAreBANk 1
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Flytting
Vi selger snart huset vårt og flytter inn i ny 
leilighet i juli 2012. Vi leier et midlertidig 
lager for møbler og innbo fram til vi flytter 
inn. Gjelder innboforsikringen der innboet 
står lagret?

A. AUNe, BØ

Dere trenger ikke bekymre dere for 
innboforsikringen. Den kollektive 
hjemforsikringen dekker alt innbo 
og løsøre som lagres midlertidig, 
det vil si i inntil 3 år. Dere trenger 
altså ikke kjøpe noen tilleggsforsik-
ring i forbindelse med flyttingen.

Det er heller ikke nødvendig å 
melde fra til selskapet at møbler og 
innbo er midlertidig lagret. Dere 
må imidlertid sørge for at lagrings-
stedet er forsvarlig avlåst og at 
uvedkommende fysisk må bryte seg 
inn for å få tilgang inn i lokalet.

MAgNe gUNderseN

Takst eller prisvurdering?
Jeg ønsker å legge billånet inn boliglånet 
for å spare renter. Må jeg ha ny takst for å 
dokumentere at huset har steget i verdi? 
Eller holder det med prisvurdering fra eien-
domsmegler? 

esPeN, skogN

Det holder med meglers prisvurde-
ring. Megleren kjenner boligmarke-
det og prisvurderingen holder for 
banken. Dessuten er meglers pris-
vurdering gjerne langt rimeligere 
enn en boligtakst gjennomført av 
en godkjent takstmann. Noen 
meglere gjør jobben gratis når for-
målet er salg av boligen. 

Når formålet er refinansiering 
som i ditt tilfelle, kan du regne med 
at megleren tar rundt en tusenlapp 
for jobben. Har du hatt en verdis-
tigning på boligen din, vil du fort 
tjene inn denne utgiften, siden renta 
på boliglånet gjerne er lavere enn 
renta på billånet.

Som LO-medlem får du for 

øvrig lån til både bil og bolig til 
gunstige vilkår i SpareBank1. Ta 
kontakt med din nærmeste bank 
for nærmere informasjon.

MAgNe gUNderseN

Hytteinnbrudd
I vinterferien oppdaget vi innbrudd i hytta. 
Dør og dørkarm var ødelagt og en del innbo 
var stålet eller skadet. Hva dekkes av hyt-
teforsikringen?

ArVid, ToLVsrØd

Når dere har LOfavør fritidshusfor-
sikring med innbodekning får dere 
erstattet både skader på bygning og 
tyveri av innbo. Og dere slipper 
med bare én egenandel. Som LO-
medlem betaler du kun 3.000 kro-
ner i egenandel ved skade, der andre 
normalt betaler 4-5.000 kroner.

Fritidshusforsikringen fra LOfa-
vør finnes i standard og topp ver-
sjon. Dessuten kan du selv velge om 
du vil ha med eller uten innbodek-
ning. Du finner mer informasjon på 
www.lofavør.no

MAgNe gUNderseN

Kastrert katt
Får jeg dekket utgifter til kastrering av katt 
hos veterinær når jeg har dyreforsikring i 
LOfavør?

MiA, drAMMeN

LOfavør Hunde- og katteforsikring 
dekker utgifter til veterinær og opp-
hold på dyrehospital med inntil 15 
000 kroner. Egenandelen ved vete-
rinærutgifter er 30 prosent av belø-
pet som erstattes, men minimum 
1000 kroner. 

Forutsetningen for å få utgiftene 
dekket er imidlertid at katten din er 
utsatt for ulykke eller sykdom. Siden 
kastrering av katt ikke skyldes ver-
ken skade eller sykdom, får du ikke 
dekket dine utgifter til veterinær. 

MAgNe gUNderseN

Advokatforsikring
Jeg er pensjonistmedlem og bosatt i Spa-
nia. Gjelder advokatforsikringen også for 
oss som bor i utlandet? 

kåre F.

Ja, advokatforsikring er nyttig også 
for dere. Ofte kan utenlandsnord-
menn trenge hjelp til saker i Norge, 
som arv, eiendomsspørsmål knyttet 
til familiehytta, uenighet om samvær 
med barn osv. Da gir det en ekstra 
trygghet å vite at du kan få dekket 
advokatutgiftene hjemme i Norge. 
Men husk at forsikringen bare dek-
ker saker som kan løses etter norsk 
rett og for norske domstoler.

Advokatforsikringen dekker 15 
timer rådgivning fra advokat per 

år. Hvis saken må løses i retten 
dekkes både egne og eventuelt 

idømte saksomkostninger. Du får 
også tilgang til en rekke dokumen-
ter og skjemaer. Forsikringen gjel-

der medlemmet samt ektefelle/
samboer og hjemmeboende barn 

under 20 år. MAgNe gUNderseN

Verdi av innbo
Når det gjelder LOfavør Kollektiv hjem-
forsikring, må jeg melde fra hvor mye vi 
har verdier for hjemme? Hvor mye dekker 
forsikringen?

LArs-erik, osLo

Med Kollektiv hjem er det meste vel-
dig enkelt. Du trenger ikke opplyse 
på forhånd hva du eier, men ta gjer-
ne vare på kvitteringer og/eller 
takstpapirer for verdifulle gjenstan-
der. En idé kan være å bruke et 
kamera og fotografere rom for rom. 
Det gjør det lettere å huske og doku-
mentere hva du har i boligen din.

Forsikringen har ingen øvre gren-
se for samlet erstatning. Vær likevel 
oppmerksom på at erstatning av 
enkeltgjenstander og samlinger er 
begrenset oppad til 200 000 kroner.

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



BEfalsBladEt BEklagEr
Beklageligvis står det i artikkelen at 
avdelingen heter Forsvarets Operative 
ledelse, her skal det stå Forsvarets 
Operative Hovedkvarter,  som utøver 
Forsvarets operative ledelse. Forsva-
rets Fellesoperative Hovedkvarter lå 
tidligere på Jåttå, ikke Forsvarets 
Operative Hovedkvarter slik det står i 
artikkelen. I artikkelen står det også at 
ledelsen «sitter på andre siden av fjor-
den», dette er et forsøk på et bilde av 
at ledelsen er adskilt avdelingen, ikke at 
de faktisk har kontor på andre siden av 
fjorden slik det kan tolkes i artikkelen. 
Befalsbladet beklager.

Uverdig. FST sa før påske at FLO 
har skyld i utsettelsen av 2B.  Slik 
jeg ser det har SJ FLO kommunisert 
sin plan lenge før jul, og da er pro-
blemet heller slett ledelse fra FST. 
Det går ikke an å la en DIF tro at de 
har et godkjent drøftingsgrunnlag 
for så å si «det har vi aldri sagt» 
etter fire måneder med drøftinger 
og titusener av arbeidstimer. 

Utilfredsstillende. Ledelse i omstil-
ling må kunne vise til svar på hvor-
for vi omstiller og hva som er gevin-
stene fra endringene.  Hvilke end-
ringer skal tillitsmannsapparatet 
etter reglene ha en påvirkning på – 

det kalles medbestemmelse. Reali-
teten i møte med forslagene er deri-
mot å sørge for at tiltakene kan 
spores tilbake til virkeligheten og 
forankres i regel-, lov- og avtale-
verk. Istedenfor å være medbestem-
mende er vi først «redusert» til å 
være kjørelærere for omstilling – 
skadekontroll.

Uryddig Det er med omstillings-
arbeid som det er med å rive kjeft.  
Man må vise til årsak, og en bør 
synliggjøre ønsket utkomme. Vi 
kjenner alle noen som glemmer 
disse to enkle prinsippene når det 
kommer til kjeftbruk og nå har vi 
altså 2B-omstillingenes «sorte får».  

Årsverksstyring på tvers av økono-
misk gevinst og gradsnedtrekk på 
tvers av stillingenes innhold er bare 
litt av hva jeg har erfart.

Uverdige, utilfredsstillende og 
uryddige forhold må avklares før 
man blir ferdig. Det er derfor 
omstillingen tar lengre tid enn FST 
har forutsatt. Det ønskede utkom-
me med denne kjeftbruken – for å 
være ryddig – er at FST slutter å 
skylde på andre, ser til at reglene 
følges og ber om hjelp til å medbe-
stemme seg. Det blir bedre slik.

keNNeT BergLANd
OMSTILLINGSTILLITSVALGT NOF/HTV FLO  
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Ammunisjonskassen 

er Befalsbladets «Speaker’s 
corner»! Dette er din spalte, hvor 
du kan komme med dine tunge 
skyts. Vi ønsker at medlemmer 
skal kunne komme hit for å 
«skyte fra hofta». Har du en sak 
du vil formidle her ta kontakt 
med redaksjonen.

Omstilling 2B – hvordan går det an?

Flytting!
Flytting - Pakking - Lagring - Assuranse

Inn og Utland

LISLEBY FLYTTEBYRÅ AS
Kirkebrygga 4, 1607 Fredrikstad
Tlf: 69 30 70 66 /Fax: 69 30 70 67
e-post: aagebal@online.noe-post: lisleby.flyttebyra@online.no
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Personell i samme avdeling 

med lik utdanning blir ulikt 

avlønnet. Problemet er at den 

ene parten også har militær 

utdanning. Norges Offisersfor-

bund krever løsning snarest. 

 MArgreThe Meyer BrATT (tekst)

– Lik lønn for likt arbeid gjelder 
tydeligvis ikke for militære arbeids-
takere, sier Odd-Einar Eilertsen I 
Norges Offisersforbund. 

I Forsvaret består avdelinger 
som utfører teknisk vedlikehold av 
sivile og militære arbeidstakere. En 
militær ansatt har en annen lønns-

avtale enn en fagarbeider som er 
sivilt ansatt, dette er årsaken til at 
personellet blir ulikt avlønnet for 
like arbeidsoppgaver. 

– Det er uakseptabelt at skjevhe-
ter på over 100 000 kroner fore-
kommer for like kvalifikasjoner og 
arbeidsoppgaver, sier Eilertsen. 

I et regnestykke i lønnsrammene 
for en fagarbeider viser det at dif-
feransen kan være så mye som 140 
000 kroner mer i begynnerlønn til 
en fagarbeider kontra en nyansatt 
sersjant etter endt plikttjeneste. 

– En slik ulik behandling skaper 
dårlig arbeidsmiljø, og alle arbeids-
takere har krav på et godt arbeids-
miljø, sier Eilertsen, som referer til 
arbeidsmiljøloven. 

Lovens formål til arbeidsmiljølo-
ven sier noe om nettopp dette; 
AML§ 1.1: 
a)  å sikre et arbeidsmiljø som gir 

grunnlag for en helsefremmende 
og meningsfylt arbeidssituasjon, 
som gir full trygghet mot fysiske 
og psykiske skadevirkninger, og 
med en velferdsmessig standard 
som til enhver tid er i samsvar 
med den teknologiske og sosiale 
utvikling i samfunnet, 

b)  å sikre trygge ansettelsesforhold 
og likebehandling i arbeidslivet, 

NOF har i lengre tid arbeidet med 
denne problemstillingen. 

– Vi har i dag sendt et nytt krav 
til sentral arbeidsgiver om at det 
snarest må komme en løsning på 
dette problemet, sier forbundsleder 
Egil André Aas, og legger til at 
dette er et betydelig arbeidsmiljø-
messig problem i hele Forsvaret.

Krever løsning snarest
BiLLedTeksT: Ulikheten mellom lønn for militære og sivile arbeidstakere engasjerer medlemmer. IlluStRaSjonSFoto: FoRSvaRet.
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Anonym skrev: hvordan blir dette da?
Hvis de militære teknikerne skal få 
høyere lønn forde de sammenligner 
seg med de sivile, hva skal dere 
gjøre med lønnen til lederne for 
disse da? -Neste trinn blir jo lønnen 
til alle andre på samme gradsnivå 
som sammeligner seg med disse. 
Skal alle militære arbeidstakere opp 
100-140000.- i lønn? Tenk helhet 
og sammenlign epler med epler og 
pærer med pærer. Dersom dere går 
denne runden fullt ut, tror jeg dere 
får noen uheldige og utilsiktede 
ringvirkninger etterpå...

Anonym skrev: På tide
Det er med stor glede å lese her på 
nof.no at dette blir satt på agendaen. 
Dette er en sak som har ridd oss mil-
litære på regulativet over mange år. 
Denne saken har ligget å murret i så 
mange år, og endelig sprakk boblen. 
Det er en gåte at vi millitære skal bli 
så lønnsmobbet av arbeidsgiver. Vi 
er gripbar, har befalskole, kan jobbe 

døgnet på tamp OSV.. Men arbeids-
giver bare totalt overser dette, og 
mener vi ikke er mere verdt en som 
så.. Denne saken er viktig, nei kjem-
peviktig. Her må nof kjenne sin 
besøkelse tid, og kjempe til siste 
mann i denne saken. Teknikere er 
det ikke mange av, og millitære tek-
nikere er det færre av. Hvorfor? Jo 
nettop slike saker. Har tro på Egil 
Andre og Odd Einar i denne saken 
for teknisk befal.

Anonym skrev:  
støtter nof lik lønn for likt arbeid?
Dette kravet om lik lønn for likt 
arbeid og like kvalifikasjoner gjelder 
tydeligvis bare i noen tilfeller. Jeg vil 
minne om at ved forrige runde med 
«lokale» lønnsforhandlinger ble det 
innført bedre avlønning for mange 
kvinner i forhold til menn i tilsva-
rende posisjon. Dette ble innført sen-
tralt med støtte av NOF. De eneste 
reaksjonene jeg har registrert fra de 
tilgodesette i denne saken har vært 

negative, som en følge av en opfattet 
mangel på respekt for kvinnene.

svar til anonym fra anonym:
Er litt usikker på om det du sier 
stemmer. Mener ganske bestemt at 
kvinner ikke ble tilgodesett i lokale 
forhandlinger fordi de var kvinner. 
Det som er faktum er at hvis man 
ser på en kvinne og en mann i til-
nærmet samme gradsnivå over tid, 
vil mannen tjene mer. Hvorfor er 
det sånn? Er det fordi menn har let-
tere for å fremme lønnskrav i loka-
le forhandlinger, er det fordi menn 
er bedre (neppe). I tillegg er det vik-
tig å ta med i betraktningen at For-
svaret tok med alle «ordinære» til-
legg som kvinner tilkom under 
lønnsfohandlingene inn i sitt «kvin-
ner-skal-ha-mer»-regnestykke. Det 
betyr altså at hvis du og en kvinne-
lig kollega fikk 2 ltr i fjor, går hen-
nes lønnsøkning inn i potten. Det 
er kanskje verd å tenke på??

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

Kommentarer fra nof.no
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ER Tidligere Forsvarssjef Sverre Diesen 
er ute med en ny bok om det Nor-
ske forsvar. Tittelen «Fornyelse eller 
forvitring? Forsvaret mot 2020» 
levner liten tvil om bokens spenn-
vidde. Diesen tar oss innledningsvis 
med på et tilbakeblikk de siste tjue 
årene, for deretter å bruke et helt 
kapittel på å argumentere for at 
«det gamle mobiliserings Forsva-
ret» har utspilt sin rolle. 

I følge den britiske militærteore-
tikeren Liddel Hart finnes det kun 
en ting som er vanskeligere enn å få 
en ny tanke inn i en militær hjerne; 
nemlig å få en gammel ut. Dette 
kan være en mulig årsak for den 
omstendelige oppbyggingen. At han 
bruker et eget kapittel på å beskri-
ve, og i stor grad desimere, mot-
kreftene til sitt eget Forsvar, forster-
ker et inntrykk av at ønsker å ta et 
oppgjør med de som er uenige med 
han.  Alle som har hørt Diesen tale, 
vil kjenne igjen språket. Retoriske 
poenger og fiksfakserier kommer 
som løpende på en snor, uten at det 
skjemmer boken nevneverdig. 

Diesen er bra når han beskriver 
de ulike premissene for militær 
makt. Dette er godt formulert og 

meget ryddig fremstilt. Han tar for 
seg ulike konfliktscenarioer, tekno-
logiutviklingen og forholdet mel-
lom kvalitet og kvantitet, budsjett-
utvikling og økonomiske rammer. 
Til slutt latterliggjør han Hærens 
brigademodell. 

Ifølge Diesen må dette resultere 
i en sterkere flernasjonal forsvarsin-
tegrasjon. Dette samarbeidet kan 
godt skje mellom de nordiske lan-
dene, uten at det går utover NATO-
samarbeidet. Videre må det en 
ytterligere profesjonalisering til, 
skal vi tro Diesen.       

For å få til denne profesjonalise-
ringen, må man endre dagens ver-
nepliktsmodell. I tillegg må man 
ifølge Diesen erstatte dagens avde-
lingsbefalsordning med et NCO – 
system.  For Hæren sin del ønsker 
Diesen å etablere en profesjonell 
bataljon istedenfor dagens Panser-
bataljon og 2. bataljon.  Ved gjen-
nomgangen av de andre forsvars-
grenene argumenterer Diesen for å 
legge ned MTB-våpenet, og at Luft-
forsvaret må legge ned noen av de 
alt for mange basene sine. 

På 250 sider beskriver Diesen 
mange av de aktuelle problemstil-

lingene Forsvaret står ovenfor i 
tiden fremover. Han legger et 
grunnlag for videre diskusjon om 
Forsvarets utvikling, og boka er i 
aller høyeste grad aktuell. Jeg håper 
mange politikere og beslutningsta-
kere i Forsvaret leser boka, ikke 
nødvendigvis fordi man skal være 
enig med Diesen, men fordi boka 
reiser en del sentral spørsmål om 
hvordan et forsvar skal overleve på 
best mulig måte i fremtiden. 

Forutsigbar diesen

Gullow Gjeseth (f. 1937) er pensjo-
nert generalmajor. Han har blant 
annet vært landkommandør i Sør-
Norge og direktør for Forsvarets 
høgskole. Gjeseth var redaktør for 
Norsk Militært Tidsskrift i perio-
den 1996—2007. Han var medfor-
fatter av Norsk forsvarshistorie, 
Bind 5 fra 2004, forfatter av Hæren 
i omveltning fra 2008 og medfor-
fatter av Heimevernet og Hæren fra 
2010. Gjeseth er medlem av Kung-
liga Krigsvetenskapsakademien i 
Stockholm. 

Boka beskriver hvordan landfor-
svarets krigsplaner ble utviklet fra 
1940-tallet og frem til 1990. Land-
forsvaret - Hæren og Heimevernet - 
hadde en hovedrolle i invasjonsfor-
svaret, og det ble gjennomført et 

omfattende planleggingsarbeid for 
hvordan stående og mobiliserbare 
styrker skulle brukes. Forfatteren tar 
også for seg samarbeidet med Sjø- 
og Luftforsvaret, og i hvilken grad 
allierte forsterkninger var en forut-
setning for et effektivt forsvar. 
Boken er i stor grad basert på kilde-
materiale som først nylig er blitt 
avgradert. Den bidrar dermed til å 
komplettere bildet av norsk forsvars-
historie. Både historie- og forsvars-
interesserte kan her få et mer detal-
jert bilde av hvordan landforsvaret 
hadde planlagt å møte et angrep. 

NOFs anmelder finner at boken 
er en etterrettelig skildring og kan 
anbefales til de som søker å forstå 
planarbeidet, også ut fra et opera-
tivt perspektiv.

Landforsvarets krigsplaner under den kalde krigen

G U L L O W  G J E S E T H
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Nå har alle råd til å 
ikke finne seg i det.
Er du medlem i et LO-forbund kan du få din 
egen advokat, også privat. Advokatforsikring 
koster 110 kroner i måneden og gir deg hjelp 
hvis du trenger juridisk bistand. 

Les mer på lofavor.no, send sms ADVOKAT 
til 2440 eller ring 815 32 600.

LOfavør 210x297 Parkering.indd   1 02.05.11   11.23



Været var ufyselig, med snø og stiv 
kuling, men kurset var innendørs, 
og ble gjennomført etter program-
met.

Leder NOF/PU, Terje With, ori-
enterte om hensikten med kursen 
for våre pensjonister, og nytt fra 
forbundet sentralt. Deretter gikk 
Kjell Tveiten fra NOF/PU og leder 
gjennom pensjonsreformen, som 
var et interessant tema, og her ble 
det en del diskusjoner. Etter denne

Leksjonen, ble lunsj servert i 
befalsmessa for alle kursdeltakerne. 

Etter lunsj tok Kjell Tveiten og 
leder for seg våre forsikringsordnin-
ger i SpareBank1.

Det var en del nye ting i forsi-

kringsavtalen, bl. a toppsikring på 
reiser. Etter gjennomgangen ble det 
en del diskusjoner, hvor begge fore-
leserne fikk oppklart en del misfor-
ståelser når det gjaldt innholdet i 
avtalen. 

Deretter ankom major/controller 
fra Luftforsvarets skolesenter Kje-
vik, som holdt et meget godt inn-
legg om skolesenteret og hva som 
skjer på høyere nivå i Luftforsvaret. 
Etter hans innlegg ble det gitt rom 
for spørsmål, og møtedeltakerne 
var ivrige i debatten som fulgte.

Som siste post på programmet 
tok foreleserne for seg lokallagsar-
beide, og ba kursdeltakerne komme 
med sine synspunkter. Leder poeng-

terte at det var viktig med lokal 
aktivitet.

Etter en diskusjon og gruppe-
oppgaver kom en frem til at det var 
meget viktig at lokallaget tok kon-
takt med pensjonistene og inviterte 
dem til møter som ble arrangert, og 
det var enstemmighet om at pensjo-
nistene burde ha med en represen-
tant i lokallagsstyret i de forskjelli-
ge lag innen regionen. 

Konferansen ble avsluttet kl 
15.30, og leder ønsket deltakerne 
god tur hjem.

Neste konferanse blir på Bardu-
foss i løpet av september 2011 for 
fylkene Troms og Nordland.

Endelig gjennomført
Kurset vi skulle avholde på våren 2010 på Kjevik, avlyst pga.  

askeskyen over vårt vidstrakte land, ble gjennomført tirsdag  

15. februar 2011 for pensjonister fra Rogaland, Vest- og Aust-Agder.
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Terje With
Leder i NOFs pensjonistutvalg

Pensjonistspalta

Volvo. for life

VOLVO V60 SPORTSWAGON
* PRIS INKL. FRAKT-, LEVERINGS- OG ADM. KOSTNADER LEVERT OSLO. GJ.SN. FORBRUK 4.5 - 10.2L/100 KM. CO2-UTSLIPP 119 - 237 G/KM.
ALLE VOLVOS DIESELMODELLER HAR PARTIKKELFILTER SOM STANDARD. FORBEHOLD OM TRYKKFEIL. AVBILDET BIL KAN HA EKSTRAUTSTYR. 
TREFF VOLVO PÅ FACEBOOK.COM/VOLVOCARSNO OG WWW.VOLVOCARS.NO

LIVET ER MER ENN BILER. DET ER Å KJØRE EN NY 2012 MODELL MED 
LAVT UTSLIPP, LAVE AVGIFTER OG MASSE DESIGN OG SPORTSLIGHET. 
DERFOR KJØRER DU NYE VOLVO V60 DRIVe.

2012 MODELL

NYE VOLVO V60

FRA KR 331 800,-*



fra Nof kaleNdereN

■  2. mai offentliggjorde Regjeringen handlingsplanen I tjeneste for Norge. Planen innehol-
der punkter for ivaretakelse av personellet før, under og etter oppdrag. Handlingsplanen 
er utgitt av seks departementer, og alle seks statsrådene var til stede i Oslo Militære 
Samfund under presentasjonen av handlingsplanen. 

■  Norges Offisersforbund (NOF) tegnet i 2006 avtale med Vertikal Helseassistanse AS.  
Denne forsikringen garanterer deg behandling innenfor avtalt tid. Slik unngår du å stå 
lenge i kø for operasjon eller behandling. Forsikringen kan tegnes av forbundets medlem-
mer. Ta kontakt på post@nof.no for papirer.

■  Feriepenger skal regnes av all arbeidsinntekt som er utbetalt i opptjeningsåret (2010). 
Feriepenger for ferieåret 2011 opptjente du i opptjeningsåret 2010. Feriepengegrunnlaget 
etter at den 5. ferieuken nå er innført, utgjør 12 prosent av feriepengegrunnlaget. I sta-
ten/Forsvaret medfører dette at du får lønn i den tiden du har ferie og evt. utbetalt for-
skjellen fra lønn og opp til 12 prosent - kort fortalt.

Civil-militære embedsmænd og funktionæ-
rer ved artilleriets tekniske etat samt 
fæstningsartilleriet og sanitetet har 
indsendt til forsvarsdepartementet andra-
gende om forbedring av sine lønsvilkaar. 
Vedkommende funtionærers løn er fastsat 
for over 30 aar tilbake uten senere at være 
regulert og for de nye stillinger, som sene-
re er kommet til er lønnen fastsat i lighet 

med de gamle satser. Arbeidet er for alle 
stillinger øket i mængde og ansvar, og for-
dringerne er utdannelse og dygtighet som 
følge derav øket i samme grad. Pengenes 
værd er derimot sunket betraktelig, og 
denne bevægelse til motsatte sider gir en 
sterk uavviselig berettigelse til, at der sker 
en forandring, og at man ikke længre vil 
kunne skyve saken tilside.

For 100 år siden
Utdrag fra Underofficersbladet • Kristiania 1911

Arrangement dato sted
Landsstyremøte 16.-19. juni London

Lo stat kursomtale  
er lagt ut på Internett: www.lostat.no. 
Kursene (opphold, mat, reise) er gratis for med-
lemmer i NOF. Se også egne utlysninger av andre 
kurs og aktiviteter i regi av OTV/OMTV  
og lokalavdelingen.

ros…

til Forsvarsdepartementet 
som har tatt ansvar for 
å løse den økonomiske 
utfordringen for perso-

nell i nato-stillinger som 
reiste ut det året endrede 
tolkninger av skatteloven 

fant sted.

…og ris

til Forsvarsstaben for 
Håndtering av oppsigelse 
av leiekontrakt ved akers-
borg befalsforlegning. per-

sonellet lever i uvisshet 
helt frem til september.

Følg NOF på internett. Daglige oppdateringer på:  

www.nof.no

Andragende om lønsforbedring
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Volvo. for life

VOLVO V60 SPORTSWAGON
* PRIS INKL. FRAKT-, LEVERINGS- OG ADM. KOSTNADER LEVERT OSLO. GJ.SN. FORBRUK 4.5 - 10.2L/100 KM. CO2-UTSLIPP 119 - 237 G/KM.
ALLE VOLVOS DIESELMODELLER HAR PARTIKKELFILTER SOM STANDARD. FORBEHOLD OM TRYKKFEIL. AVBILDET BIL KAN HA EKSTRAUTSTYR. 
TREFF VOLVO PÅ FACEBOOK.COM/VOLVOCARSNO OG WWW.VOLVOCARS.NO

LIVET ER MER ENN BILER. DET ER Å KJØRE EN NY 2012 MODELL MED 
LAVT UTSLIPP, LAVE AVGIFTER OG MASSE DESIGN OG SPORTSLIGHET. 
DERFOR KJØRER DU NYE VOLVO V60 DRIVe.

2012 MODELL

NYE VOLVO V60

FRA KR 331 800,-*



B-Postabonnementreturadresse: Befalsbladet,
Møllergata 10, 0179 OslO 
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NFF Norsk Flytteforbund
AS Adams Express, 
Boks 206 Skøyen, 0213 Oslo 
Tel 23011450
Faks 23011451
oslo@adamsexpress.no         
www.adamsexpress.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-avd Stavanger: 
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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
   
             

	 ❦

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
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FlyttiNg er eN tillitssak – se etter NFF logoeN

NFF grunnlagt 1963


