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RInneværende langtidsplan løper til utgangen av 2012. For Norges Offisersforbund vil arbeidet 
med nytt langtidsdokument (LTD) foregå i flere faser. Første fase er gjennom påvirkning av For-
svarssjefens råd. Etter dette vil arbeidet rette seg mot ledelsen i Forsvarsdepartementet (FD) og 
Regjeringen. Når Regjeringen har lagt frem sin anbefaling, tentativt i mars 2012, vil fokus bli på 
stortingspolitikerne som skal vedta planen senvåren 2012. 

Forsvarsjefen (FSJ) er godt i gang med å utarbeide sine anbefalinger, og NOF deltar i referan-
segruppen til dette arbeidet. Også i denne studien er økonomi den mest fremtredende faktoren 
for justeringer. Fasen vi er i nå, er på mange måter «upløyd mark» i forhold til det vi har vært 
igjennom tidligere. Et eksempel er FS 07, hvor vi hadde egne personer med fra arbeidstakerorga-
nisasjonene på heltid. Samtidig som det legges frem en ny langtidsplan, har statsråden gjort det 
klart at vi nå skal over på en kontinuerlig langtidsplanlegging, mot tidligere planer for fire år. 
FSJs endelige produkt, som skal overleveres i begynnelsen av november, vil ikke være gjenstand 
for sentral drøfting, men organisasjonenes kommentarer skal følge dokumentet frem til politisk 
behandling. 

Arbeidet er omfattende, og vi må nok også denne gang påregne harde slag. Spesielt vil base-
strukturen i Luftforsvaret bli en utfordring, og endringer i denne vil også medføre endringer for 
personell i INI og FLO. I tillegg ser vi konturene av mer splitting mellom Hæren og Heimevernet 
(HV), hvor det innenfor HV blir sett på distriktsstruktur og mer fokus på oppgavene her i Norge. 
Hæren dreies mer mot innsats utenfor kongeriket og blir mer profesjonalisert, noe som i stor grad 
vil kunne påvirke verneplikten. Forslagene vil medføre debatter basert på fornuft, men også med 
følelser involvert. I denne sammenhengen oppfordrer vi våre medlemmer og lokalavdelinger om 
å gjennomføre denne debatten med respekt og verdighet. 

Vi går nå inn i en mer intensiv fase av FSJs fagmilitære råd. Lokalt og gjennom DIF-sjefene 
bidras det ved å frembringe informasjon, fakta og anbefalinger. Jeg oppfordrer alle lokale til-
litsvalgte om å be om å bli informert om i hvilken grad aktuell sjef er involvert, og videre kreve 
drøfting av de anbefalinger som fremsendes sentralt. 

Selv om verken FSJ eller FD til nå har hensyntatt vår anbefaling om å inkludere befalsordningen 
i det arbeidet som pågår med den nye langtidsplanen, så oppfatter vi positive signaler om vilje 
til å ta fatt i dette i neste runde. Dette arbeidet, som av respekt for de militært ansatte absolutt 
er påkrevd, må startes snarest uten tap av mer tid – Norges Offisersforbund og mange med oss, 
krever å få på plass en ny helhetlig befalsordning!

Ny langtidsplan - nye utfordringer

 Evner vi å ta vare på enkeltindividet, gjør 

vi personellet i stand til å gjøre sin jobb.
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SOM AVTALT

www.forsvarsbygg.no

Det er vår oppgave å ivareta dine behov knyttet 
til eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret, på en 
best mulig måte. For å få til dette er vi avhengig 
av god dialog med våre leietakere og brukere. 
Gjennom dialog ønkser vi å lytte til, forstå og 
følge opp det vi har lovet. La oss gjøre en avtale.

E-post: servicesenter@forsvarsbygg.no

Tlf: 815 70 445



22. juli 2011 ble en dag hele nasjonen vil være merket av 
for all fremtid. Terroren har vist sitt sanne ansikt. Norge 
blir aldri det samme! Vi er alle i sorg over de ufattelige 
handlingene som ble utført på en så kaldblodig måte, og 
gjennom media er det gitt skildringer av de grusomme 
opplevelsene i Oslo og på Utøya som vi alle har vanskelig-
heter med å forstå. Ondskapen som er utøvd er en grusom 
påminnelse om alvoret og ansvaret som påligger våre fol-
kevalgte institusjoner når det gjelder vår sikkerhet både 
lokalt og sentralt. 

Handlingene er skildret som et mini Holocaust og kanskje 
er dette så nært en beskrivelse av noe sammenlignbart en 
kan komme! Oppi alt dette uforståelige har vår politiske 
ledelse, politi, helsevesen, Forsvaret, brannvesen, hjelpeor-
ganisasjoner og frivillige gjort en fantastisk innsats. Hele 
nasjonen har stått oppreist gjennom dette grufulle og gitt 
klare meldinger om at vi vil hegne om våre ukrenkelige ver-
dier: Trygghet, åpenhet og demokrati. Våre røtter er bunn-
solide og vil vokse seg enda sterkere i årene som kommer. 
På vegne av Norges Offisersforbund fordømmer jeg de 
feige og grusomme handlingene på det sterkeste og over-
bringer vår dypeste medfølelse med de pårørende. Den 
mørke skyen vil passere, og tryggheten vi hadde skal vin-
nes tilbake!

En mørk sky

 Tryggheten  

vi hadde skal  

vinnes tilbake.
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Sjefen for HV-02, Stein Erik 

Lauglo, måtte avbryte ferien; 

han var i jobb timen etter bom-

ben gikk av. Bomben gjorde 

deler av hovedstaden om til en 

krigssone. 150 heimevernsolda-

ter var klare til å bistå politiet i 

Oslo innen fredag kveld 22. juli.

MArgreThe Meyer brATT (tekst)

Stein Erik og famili-
en var på handletur 
på CC Vest; Stein 
Erik ventet i bilen 
mens samboeren 
skulle gjøre et ærend.

– Jeg hørte smel-
let godt; så langt unna hørtes det ut 
som torden. Det var litt grått denne 
dagen, og det var naturlig at det 
kunne tordne og komme noen 
byger. 

Radioen i bilen ble avbrutt av en 
ekstra nyhetssending like over halv 
fire. Det gikk ikke lang tid før Stein 
Erik fikk telefon om at han måtte 
forbedrede eventuell innkalling av 
mannskaper.

– På Drammensveien inn til Oslo 
møtte jeg beredskapstroppen til 
politiet på vei ut av byen, sier Stein 
Erik. Da han kom på kontoret litt 
senere skjønte han hvorfor: bered-
skapstroppen var på vei til Utøya.

reaksjonsevnen til heimevernet. Hei-
mevernet (HV) har som ansvar å 
beskytte landets innbyggere, infra-
struktur og viktige samfunnsfunk-
sjoner.

– Før jeg hadde kommet til Lut-
vann, var det flere områdesjefer 
som hadde ringt meg; to hadde alle-
rede møtt opp. At områdesjefene 
reagerer raskt er veldig betryggende 
for meg, da vet jeg at jeg har dedi-
kerte folk med meg, sier sjefen for 
HV-02, Stein Erik Lauglo.

En områdesjef har ansvar for sitt 
område og planlegging av objekt-
sikring. HV-02 Oslo og Akershus 
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Heimevernsdistrikt er delt inn i 25 
områder. Områdene består av 
mannskaper som har lokalkjenn-
skap til sitt område eller objekt.

– At områdene har lokalkunn-
skap til sitt ansvarsområde er 
avgjørende. Dette er en av Heime-
vernets styrker, sier Lauglo.

I løpet av kvelden var 150 hei-
mevernsoldater i Innsatsstyrken 
Derby klare til å løse oppdrag. I 
løpet av natten ble vaktholdet ved 
forsvarsbygget forsterket.

– Ved midnatt fikk vi melding 
om å ta over vaktholdet av Stortin-
get neste morgen.

samarbeid med oslo politidistrikt. 
Politiet har hovedansvaret i slike 
situasjoner, de kan bruke Forsvaret 
og HV som verktøy etter anmod-
ning ifølge bistandsinstruksen.

– HV-02 og Oslo politidistrikt 
har et meget godt samarbeid. Liai-
sonoffiserer fra HV-02 var tidlig på 
plass hos staben i Oslo politidistrikt. 
Oslopolitiet ba tidlig om støtte, og 
det ble formalisert i løpet av kvelden 
22. juli, sier Stein Erik Lauglo.

Sjefen for HV-02 kalte også inn 
avdelingens presse- og informasjon-
soffiser for å ivareta avdelingens 
kommunikasjon utad. På vakt ble 
heimevernsoldatene briefet om 
hvordan de skulle møte publikum 
og hva de kunne gi av informasjon.

– Samfunnet fungerer også etter 
en slik katastrofe. Folk skal bevege 
seg og bruke byen, væpnede militære 
vakter kan skremme, sier Lauglo.

– Jeg er glad vi har voksne men-
nesker med militær trening, sivil 
erfaring og livserfaring. Dette gjør 
at vi har større forståelse og kan 

håndtere publikum bedre enn sol-
dater inne til førstegangstjeneste. 

krise og krig, innland og utland. Stein 
Erik Lauglo var nestkommande-
rende i RC-Nord i Afghanistan i 
2009, og er glad for de erfaringene 
han fikk i den perioden. I Afghanis-
tan er ansatte hele tiden forberedt 
på det som skjer, og logistikken er 
på plass.

– I Afghanistan var det enklere å 
håndtere ekstreme situasjoner fordi 
vi var bedre forberedt. I Afghanistan 
må vi lære å samarbeide med politi, 
sivile, hjelpeorganisasjoner og resten 
av samfunnet, på samme måte som 
dette var en viktig faktor i Oslo.

Sjefen for HV-02 har noen dager 
igjen av en avbrutt ferie før han er 
tilbake på jobb. Det er mange tan-
ker som har blitt fordøyd i ferien, 
og hans tanker har gått til ofrene, 
pårørende og alle som er berørt av 
denne tragedien. 

– Etter jeg avsluttet oppdraget 
har jeg tenkt mye, og terroren er 
ennå litt uvirkelig, men jeg gleder 
meg til å komme på jobb. Jeg ser 
fram til å skryte av folkene for inn-
satsen de viste disse dagene, det 
meget betryggende. Jeg håper det 
går bra med alle og at vi kan dra 
gode erfaringer for vår gjennomfø-
ring på tross av den tragiske hendel-
sen, sier Stein Erik. 

Heimevernet har 45 000 solda-
ter fordelt på 11 distrikter og har til 
sammen 245 områder over hele 
Norge.

– Vi må ikke glemme dem som 
ikke var på jobb disse dagene. Hei-
mevernet står sammen om et godt 
utdanning- og treningssystem, og 

utviklingen av Heimevernet. Denne 
situasjonen har vist at Heimevernet 
er relevant, har reaksjonsevne og 
utholdenhet til å løse oppdrag i kri-
sesituasjoner. For at vi skal kunne 
løse denne type oppdag i fremtiden 
må vi sørge for at Heimevernet blir 
gitt rammer for årlig trening.

Heimevernet
45 000 soldater
Land-, sjø- og luftkapasiteter
11 distrikter
 1 sjøheimevernskommando
15 innsatsstyrker
245 områder over hele landet
Opprettet 6. desember 1946 

Heimevernet (HV) er bindeleddet mel-
lom Forsvaret og det sivile samfunn, 
og en viktig del av totalforsvaret. HV 
samarbeider med mange offentlige sivile 
instanser. Hvert HV-distrikt har nær 
kontakt med politimyndighetene i sitt 
ansvarsområde. De mannskapene og 
offiserene er til daglig sivilister.

Heimevernet har som ansvar å beskytte 
landets innbyggere, infrastruktur og vik-
tige samfunnsfunksjoner gjennom sine 
oppdrag. Disse kan være:
•  styrkebeskyttelse
•   uttak og rullering av forhåndslagret 

materiell -sikring av infrastruktur, 
nøkkelpersonell og materiell -over-
våkning og kontroll -HV skal støtte 
forsvarsgrenene og totalforsvaret i 
fred, krise og krig -HV skal bidra med 
støtte til det sivile samfunn, paragraf 
13-operasjoner

HV på post
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TorbjØrN boNgo (tekst)

Avdelingsbefalshistorikk. Det er sju 
år siden Stortinget vedtok å innføre 
avdelingsbefalstilsetning for en del 
av befals- og offiserskorpset. 
Mange av de uheldige sidene som 
NOF og BFO advarte mot den 
gang, ser ut til å bli en realitet. Nor-
ges Offisersforbund advarte mot at 
det ville være både umoralsk å 
holde personell midlertidig ansatt i 
15 år, og sløsing med kompetanse å 
skulle si opp personell på toppen av 
sin karriere. Forsvarssjefen ser ut til 
å være enig, og ønsker en endring. 

Hovedutfordringen ser ut til å 
være knyttet til at personellet gis en 
tilsetning kun frem til 35 år. Denne 
tilsetningen gir ikke et livslangt 
perspektiv og nødvendig forutsig-
barhet, etter de første årene i tje-
neste. Noe som resulterer i at en 
stor andel av personellet slutter 
lenge før 35-årsalderen. Forsvaret 
evner ikke å gi personellet karriere-
veiledning, planlegging og forutsig-
barhet utover tre år. For personellet 
som står ut hele avdelingsbefalspe-
rioden og ønsker å fortsette og som 
Forsvaret trenger, virker porten for 
ordinær yrkesbefalstilsetning å 
være altfor trang. Dette ser igjen ut 
til å være knyttet til en for streng 
praktisering av krav om Grunnleg-
gende Offisers Utdanning (GOU) 
for å anbefale tilsetning. 

Tilbakemeldingene viser at det er 
forskjell i erfaringer mellom de ulike 
forsvarsgrenene og DIF-ene. Både 
Sjøforsvaret og særlig Luftforsvaret, 
evner i større grad å gi yrkestilset-
ning til det personellet de ønsker og 

behøver, selv om disse forsvarsgre-
nene også ønsker føringer fra sentralt 
nivå som gir rom for flere yrkestil-
satte og på et tidligere stadium. 

befalsordningen. Ansettelsesregimet 
er en del av befalsordningen. Befals-
ordningen i helhet består i tillegg av 
utdannings-, grads-, avansements-, 
disponerings- og lønnssystemene. 
Disse elementene er gjensidig avhen-
gige av og påvirker hverandre. Vi er 
i disse dager i ferd med å sluttføre 
arbeidet med et befalsordningsdi-
rektiv som beskriver alle lover, for-
skrifter, vedtak og avtalte ordnin-
ger som påvirker disse forholdene. 

hærens spesiallistbefalsutredning.
Hæren har laget en egen utredning, 
spesialistbefalsutredningen, som 
beskriver en modell hvor avdelings-
befal hvis de yrkestilsettes, døpes 
om til yrkestilsatt spesialistbefal. 
Videre at yrkestilsatt befal splittes i 
to kategorier: generalister og spesia-
lister, at det innføres et Non Com-
mission Officer (NCO)/underoffi-
sers gradssystem, egne utdannings-
ordninger og baserer seg på nye 
regler om pensjon i Forsvaret. 

Hovedutfordringen er at denne 
modellen ikke representerer noe 
nytt ansettelsesregime i forhold til 
dagens modell, ved av avdelingsbe-
falstilsetning videreføres. Og det er 
uklart hvor mange som vil få tilbud 
om yrkestilsetning. Dermed bidrar 
den ikke til å løse det som fremstår 
som hovedutfordringen med å sikre 
forutsigbarhet i livslangt perspektiv 
for personellet. Det er ikke gjort 
vurderinger av positive og negative 

sider ved splitting av yrkesbefalet 
og innføring av NCO-systemet. Og 
disse forslagene fremstår heller ikke 
som forutsetninger for å løse utfor-
dringene med ansettelse. 

I tillegg har forbundet fått signaler 
i det pågående arbeidet med nytt 
langtidsdokument at antall avdelings-
tilsatte i Hæren, skal øke på bekost-
ning av yrkestilsatte. Dette er en 
utvikling som ikke virker hensikts-
messig relatert til utfordringene med 
å øke forutsigbarheten for personellet. 

Nof-modell for befalsordning. For-
bundet har arbeidet med en modell 
for en ny helhetlig befalsordning, 
hvor vi ønsker å ha forslag på alle 
områdene som påvirker befalsord-
ningen. I forhold til ansettelse 
ønsker vi en modell som medfører 
at personellet får en avklaring på 
yrkestilsetning senest i alderen 

Stopp kompetansesløsingen!

Krever ny helhetlig befalsordning
Helt fra Stortinget vedtok avdelingsbefalsordningen i 2004, har Norges Offisersforbund krevd at  

denne må erstattes. Nå krever Landsstyret en ny helhetlig befalsordning, og hvor hovedkravet er at 

aldersgrensen for avdelingsbefal på 35 år må fjernes. 

hæreNs ModeLL: Prinsippskisse for ansettelse 
i Hærens modell. 
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Stopp kompetansesløsingen!

Krever ny helhetlig befalsordning

26–28 år, som samsvarer med nivå-
et hvor vi dag mister mange. I for-
hold til lønn og særlig for å hensyn 
ta horisontalkarriere, ønsker vi å 
etablere nye tilleggs lønnsrammer 
på hvert gradsnivå. Dette for å sikre 
de som står lenge på ett gradsnivå, 
en ny og bedre lønnsutvikling. Det 
vil og være naturlig at lang erfaring 
på et gradsnivå synliggjøres gjen-
nom årsstriper, merker eller annet 
tillegg på uniformen. 

Landsstyret peker ut retningen. I juni 
staket Landsstyret i NOF ut kursen 

for dette arbeidet. I første runde må 
Forsvaret ta ansvar selv, og rydde 
opp i de pålegg og begrensninger 
som er selvpåført. Det må bli lettere 
å gi yrkestilsetning, utdanningspla-
ner må lages og følges og lønnssyste-
mene må justeres for å belønne hori-
sontal karriere. I neste runde, og 
med forankring i regjering og stor-
ting, må det iverksettes et arbeid med 
justering av hele befalsordningen. 
Hovedkravet er aldersgrensen på 35 
år må fjernes. Dette arbeidet må 
starte snarest, dagens sløsing med 
kompetansen kan ikke fortsette.

Avdelingsordningen
•  Avdelingsbefalsordningen ble innført i 

2005 som en del av lov om personell i 
Forsvaret. 

•  Loven innførte avdelingsbefalstilset-
ning som en ny kategori, i tillegg til 
yrkesbefal og kontraktsbefal.

•  Avdelingsbefal skulle ha samme ret-
tigheter som yrkesbefal, men kun være 
midlertidig tilsatt frem til 35 år, med 
mulighet for tre ekstra år. Begrun-
nelsen var behov for å holde en gitt 
alderspyramide i Forsvaret. 

•  Restriksjoner i gradsopprykk, mulighet 
til å søke stillinger mv., er innført sene-
re som egne selvpåførte restriksjoner. 

•  FD har etter innføring gitt pålegg om 
å øke antall avdelingsbefalstilsatte, på 
bekostning av yrkestilsatt befal, i til-
legg til at avdelingsbefal skulle erstatte 
kontraktsbefal.

•  Kontraktsbefal skulle kun nyttes i 
ekstraordinære tilfeller.

Revisjon av ordningen
•  NOF har de senere årene ved flere 

anledninger tatt opp at Forsvaret 
bør lempe på sine egne føringer for 
ordningen, og argumentert for at antall 
yrkestilsatte økes. 

•  FSJ uttalte på landsmøte i NOF høsten 
2010 at avdelingsbefalsordningen ikke 
fungerte og inviterte til revisjon av ord-
ningen. Hovedproblemet var at befalet 
sluttet for tidlig.

•  FSJ nedsatte sitt utvalg vinteren 2011. 
Mandatet la til rette for en revisjon av 
ordningen. Utvalget legger frem sin 
rapport høsten 2011. 

•  Hæren har laget en egen utredning  
–  spesialistbefalsutredningen. Denne 
medfører splitting av de yrkestilsatte 
i generalister og spesialister og inn-
føring av NCO/underoffiserskorps. 
Utredningen foreslår ikke en ny anset-
telsesmodell, men en ny yrkestilsatt 
befalskategori. 

(NCO = Non Commission Offisers)

kArriere: Forslag til flere lønnsrammer på hvert gradsnivå. Med denne modellen vil ogsåden som står 
lengere i grad få lønnsutvikling.

Ny ModeLL – ANseTTeLse Nof: Forslag fra NOF fra hvordan kontrakts- og ansettelsesmodellen kan være. 
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hoPPer i deT: Kandidatene lurer på hvor mange grader det er i vannet. Varmt nok, er svaret de får av befal Vegard Hermansen (t.h.). Så må de hoppe uti og legge på svøm. 
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Blod, svette og tårer. Samhold 

og kameratskap. I slutten av 

juni gikk sommerens vakreste 

eventyr av stabelen på Kjevik 

utenfor Kristiansand.

siMeN Aker griMsrud (tekst)  

Tor erik schrØder (foto)

– Det er varmt nok, er svaret 
Vegard Hermansen (19) gir til alle 
som spør.

Kandidatene ser skeptiske ut. 
Hermansen står på brygga neden-
for flyplassen på Kjevik og sender 
grupper på fem og fem uti vannet. 
Det er første dag av Fellesopptak og 
seleksjon (FOS), og håpefulle kan-
didater blir testet i svømmeferdig-

heter, kondisjon og styrke. Mens 
andre nettopp har kommet på jobb, 
har fremtidens befalselever vært i 
aksjon i flere timer allerede.

friskt i vannet
Hermansen blir 1. juli offisielt ser-
sjant. På FOS får han for første gang 
brukt det han har lært om lederskap 
i praksis. FOS er for befalet somme-
rens vakreste eventyr. I flotte omgi-
velser på Sørlandet samles befal fra 
alle grener. Fra hele landet. 

– Det er lærerikt å stå på den 
andre siden. Jeg husker jo godt at 
jeg selv var her som kandidat, sier 
Hermansen.

Tåka ligger tjukk som grøt over 
fjorden og det er regn i lufta. Gra-
destokken viser 14 grader. I vannet 
er det friskt.

– Jeg må jo bare fortelle kandi-
datene at det er varmt nok, men jeg 
misunner dem ikke. Hadde det vært 

fint vær, hadde jeg nok kasta meg 
uti selv, smiler 19-åringen.

gode minner
FOS er en spesiell begivenhet for alt 
befal. Ekstra spesielt er det imidler-
tid for de nygraduerte sersjantene.

– Det blir sagt at FOS er kos for 
befalene, og det er sant. Men når jeg 
tenker tilbake på da jeg kom hit som 
kandidat, er det bare positive min-
ner. Det er de tre ukene jeg husker 
best av mitt liv, fastslår Ole Skjæret.

Selv om det er en uke siden gra-
dueringsfesten, må han vente noen 
dager før han blir sersjant. Det er 
noe han ser fram til.

– Jeg går vesentlig opp i lønn 1. 
juli, og det skal bli en deilig forand-
ring, mener det unge befalet.

blir sett opp til
Puljefører Skjæret har et stramt 
tidsskjema å følge for å få kandida-

Sommerens  
vakreste eventyr



tene i puljen rundt til de forskjellige 
postene. Han synes jobben er spen-
nende og utfordrende.

– Vi har jo vært i kandidatenes 
sko selv, og sett opp til befalene. 
Det er stas å være en de ser opp til, 
mener han.

I tre uker skal rundt 1300 kan-
didater kjempe om en plass på en av 
befalsskolene i Forsvaret. De håpe-
fulle skal testes, veies og måles. 
Kun de beste kommer inn. Stemnin-
gen er spent og nervøs.

– Guttene og jenta i pulja mi har 
det bra, men de er litt nervøse. Jeg 
merker at de er veldig ivrige og vil 
vise sitt beste i øvelsene, men jeg 
prøver å roe dem litt ned og moti-
vere dem, forteller Skjæret.

ivrige kandidater
Tåka har begynt å lette, men tunge 
skyer ligger fortsatt over militærba-
sen på Kjevik. Ved porten til det 

militære flyområdet står flere titalls 
kandidater og tripper på startstre-
ken, i håp om å komme ned på 
10-tallet på 3000 meter.

– Det er gøy å få jobbe med de 
som skal inn på befalsskolen for 
luftforsvaret, siden jeg har gått der 
selv, mener Christian Engø, puljefø-
rer og nygradert sersjant.

Kandidatene i Engøs pulje fyker 
ut av startblokkene og parkerer 
harene som løper i gule og oransje 
vester allerede i den første svingen. 
Mange har tydeligvis store forhåp-
ninger om å komme godt under 
kravet. 

– Det er alltid noen som går alt 
for hardt ut, så er de kjørt etter tre 
minutter, fastslår befalet i start- og 
målområdet.

Liker disiplin
For Engø har den første dagen på 
FOS vært en fin erfaring. Han ser 

fram til tre uker som puljefører i 
felten.

– Det har vært annerledes å stå 
på denne siden. Jeg har hele oppleg-
get klart for kandidatene mine, så 
de vet hele tiden når det er spise-
pauser og når de skal på neste test. 
Casene kan jeg imidlertid ikke for-
telle dem om.

Engø går på en treårig flyteknisk 
utdanning. Han har ett år igjen, 
pluss et pliktår. Sersjanten er ikke i 
tvil om at han ønsker en framtid i 
Forsvaret. Han setter pris på orden 
og disiplin. Med sommerjobb på 
FOS får han vedlikeholdt kunnska-
pen han lærte på befalsskolen.

– I og med at jeg er ferdig med 
felt, og har gått over til teknisk, er 
det fint å få frisket opp, mener 
Engø.

– Her får jeg brukt det jeg har 
lært, fastslår han.

hoPPer i deT: Kandidatene lurer på hvor mange grader det er i vannet. Varmt nok, er svaret de får av befal Vegard Hermansen (t.h.). Så må de hoppe uti og legge på svøm. 

sLiTsoMT: Kandidatene ble testet i løping og svømming ved stranden på Kjevik.

disiPLiN: Christian Engø (i uniform) ser for seg en framtid i Forsvaret. Han setter pris på orden og disiplin.
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«Kanskje jeg har en  
god overtalelsesevne?»
«Kanskje jeg har en  
god overtalelsesevne?»



siMeN Aker griMsrud (tekst og foto)

Beviset har han hengende på veggen. 
Et diplom som viser at han, sammen 
med en medelev, var flinkest i årets 
kull. Den gjeve prisen kunne en stolt 
Helge Larsen Bjerke motta under 
gradueringsfesten i slutten av juni.

– Det var skikkelig kult, gliser 
Bjerke.

A i ledelse
Så veldig mye mer har ikke Helge 
rukket å tenke på kåringen. Rett 
etter gradueringsfesten ventet nem-
lig tre uker som puljefører på FOS. 

– Det er rart å sitte her og tenke 
på at jeg har gått her i ett år allere-
de. Jeg har utviklet meg mye, mener 
den sympatiske 19-åringen.

Gjennom hele året har han og de 
andre elevene blitt testet i ledelse, 
fysiske og militære øvelser. Helge 
fikk en høythengende A i ledelse. 
Selv blir han brydd når han får 
spørsmål om hva som gjør han til 
en god leder.

– Nei, si det. De andre elevene har 
sagt til meg at «så lenge du sier at vi 
skal gjøre noe, så bare gjør vi det 
uten å tenke over det». Kanskje jeg 
har en god overtalelsesevne, undrer 
den ferske sersjanten og smiler lurt.

rolig og streng
Bjerke fremstår som sindig og 
reflektert. Han påpeker at han stort 
sett prøver å holde hodet kaldt.

– Det er unødvendig å stresse 
hvis man ikke må, mener 19-årin-
gen, som påpeker at han på ingen 

måte er for snill som leder. Det har 
også puljen hans på FOS fått merke.

– Jeg har nok vært litt streng 
med pulja mi, spesielt med tider. 
Det er viktig at de forstår at det må 
være litt disiplin i Forsvaret.

Vurderer krisgsskolen
På videregående gikk Lillehammer-
gutten to år på data og elektronikk-
linja. Etter jul reiser Bjerke til Bodø 
for å ta fatt på lærlingtiden som 
fører til fagbrev som dataelektroni-
ker. Om to år er han ferdig med 
både lærlingtid og pliktår.

– Jeg ser på en karriere i Forsva-
ret som en kjempemulighet. Jeg har 
vært inne på tanken om å gå på 
Krigsskolen og kanskje ta en inge-
niørutdanning, forteller Bjerke.

Å dra på utenlandsoppdrag er 
imidlertid den ferske sersjanten mer 
skeptisk til. I hvert fall på nåvæ-
rende tidspunkt.

– Det er noe jeg har tenkt på, 
men det er mye å ta hensyn til. Jeg 
har både familie og venner hjemme, 
og jeg føler meg ikke klar for å dra 
nå. Men det hadde så klart vært en 
kjempeerfaring, mener årets beste-
mann på Kjevik.
Hva bestemannsprisen vil ha å si 
for en videre karriere i Forsvaret, 
vil han ikke spekulere så mye i. 

– Det er selvfølgelig status å bli 
kåret til bestemann, men det er 
vanskelig å si om det vil bety noe 
mer. Det gir meg selvtillit, og nav-
net mitt er blitt kjent i Forsvaret.

I tillegg til heder, ære og diplom, 
vanket det et reisegavekort påly-
dende 10.000 kroner fra GIL til 
årets bestemann. Det kommer godt 
med når de tre ukene på FOS er 
unnagjort.

– Da har jeg fire uker ferie. Det 
blir nok en tur til Syden, smiler 
Bjerke.

«Kanskje jeg har en  
god overtalelsesevne?»
«Kanskje jeg har en  
god overtalelsesevne?»

Helge Larsen Bjerke (19) utmerket seg som en ledertype på  

Luftforsvarets befalsskole på Kjevik. I sommer fikk han  

NOFs bestemannspris. 

feM TiL: selv om årets bestemann er en blid 
fyr, fikk kandidatene merke at han også kan 
være streng. helge Larsen bjerke mener de 
fremtidige befalselevene må få vite at disi-
plin er viktig i forsvaret.
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Telefonene ringer i ett sett. 

Utenfor døra til operasjonssen-

tralen er køen lang. Her ligger 

hjertet av FOS.

siMeN Aker griMsrud (tekst og foto)

På operasjonssentralen sitter fire 
operasjonsbefal med ansvar for de 
forskjellige skolene. Inne på det 
varme kontoret står ikke telefonene 
stille. Det prates høyt og skrives så 
blekket spruter. Her sørger de for at 
det stramme tidsskjemaet blir fulgt 
til punkt og prikke. Alle uforutsette 
hendelser skal meldes inn til 
«opsen».

– Det er ganske hektisk. Vi må 
forholde oss til mange forskjellige 
folk, forteller Kjell Henning Boye, 
operasjonsbefal for KIIT, HVBS, 
FTBS og BSES, idet han tar en kort 
kaffepause.

stram timeplan. Operasjonssentralen 
er det koordinerende leddet på 
FOS. Med rundt 1300 kandidater 
og en stram timeplan, er det viktig 
å holde tunga rett i munnen. Time-
planene ble satt opp lang tid i for-
veien. 

– Nå må vi sørge for at den blir 
fulgt, sier Boye.

Det er dessuten hit de kommer, 
alle som har blitt skadet, vil trekke 
seg eller har andre problemer. Ope-
rasjonssentralen sørger for at alt og 
alle blir tatt hånd om.

– Vi er mellomleddet for alt. Du 
kan kanskje si at vi er kulelageret i 
hjulet. Hjertet på FOS, smiler ope-
rasjonsbefalet.

døgnbemanning. Boye er med på 
FOS for første gang. Han merker at 
dagene i operasjonssentralen blir 
lange. 

– Vi har døgnbemanning, og 
sover i opsen.

Etter en uke på Kjevik, skal FOS 

videre til Evje for feltøvelser. Da 
flytter operasjonssentralen etter. 
Det er greit å ha kjente fjes å for-
holde seg til.

– Vi går på tvers av forsvarsgre-
ner. Alle kontakter oss hvis det er 
noe, og alt som er viktig, blir logg-
ført hos oss. Du kan si at vi fikser 
alt, forteller Boye.

som en liten festival. Operasjonsbe-
fal Per Kristian Kirkbakk jobber i 
operasjonssentralen for fjerde gang. 
Selv om det er mer enn nok å gjøre, 
setter han pris på ukene han får 
jobbe på FOS.

– Det er jo gøy når det står på, 
for det er litt av et sirkus, mener 
han.

Selv om det er mye jobb, er det 
også en fin anledning til å treffe nye 
og gamle kjente, og utveksle erfa-
ringer med andre befal.

– Det blir som en liten festival, 
fastslår Kirkbakk.

hekTisk: Dagene på operasjonssentralen er varme og hektiske, forteller Kjell Henning Boye (t.v.). Her er han i aksjon sammen med operasjonsbefalene Per Kristian 
Kirkbakk og Tara Müller.

I hjertet av FOSI hjertet av FOS



Befalsbladet 3/2011 15

siMeN Aker griMsrud (tekst og foto)

Jørgen Lillegård (19), Martin Rab-
stad (19), Marius Krey (20), Tho-
mas Nordangen (20) og Tor Egil 
Langård (19) er nygraduerte ser-
sjanter. I sommer jobbet de som 
puljeførere på FOS. Nå må de 
begynne å tenke på framtida. 

– Det er status for meg å si at jeg 
jobber i Forsvaret. Det er noe folk 
ser opp til, mener Martin Rabstad.

– Å gå med uniform med flagg 
på, bringer fram en stolthetsfølelse. 
Helt siden jeg var liten, har jeg 
drømt om Forsvaret, sier Jørgen 
Lillegård.

Trygghet. De fem guttene skal alle ta 
fatt på lærlingtida etter utdanningen 
på Kjevik. Lillegård, Krey, Nordan-
gen og Langård sikter mot et fagbrev 
som flyteknikre, mens Lillegård får 
fagbrev i dataelektronikk. 

– Grunnen til at jeg vil bli i For-
svaret, er at det er en sikker arbeids-
plass, sier Langård, som til høsten 
reiser til Ørland for å jobbe med 
F16-system.

Men det er ingen hemmelighet at 
man ikke blir rik som flytekniker i 
Forsvaret. Sivile jobber kan lokke 
med langt høyere lønninger, men 
det er andre faktorer som gir gut-
tene lyst til å satse på Forsvaret.

– Etter lærlingtiden vil vi ligge 
mellom 50.000 og 100.000 kroner 
under snittet for flyteknikere. Men 
det er et veldig godt arbeidsmiljø, 
og en sikker arbeidsplass med 
mange muligheter for å søke seg 
rundt, sier Krey.

for lav lønn. For Thomas Nordan-
gen (20) betyr lønna mer når han 
skal velge arbeidssted. Han har gått 
befalsskolen på Kjevik, og skal ta 
lærlingtiden som flytekniker på 
Rygge.  

– Forsvaret lønner etter grad, og 
ikke utdanning. Lønnsgapet mellom 
å jobbe som flytekniker i Forsvaret 
og sivilt er for stort, mener han.

Nordangen ser mulighetene for å 
kunne søke seg til nye tjenestesteder 
rundt om i landet som et godt argu-
ment for å satse på en videre mili-
tær karriere, men har ikke bestemt 
seg for hvor han vil jobbe i framti-
da. Han erkjenner at lønna spiller 
en viktig rolle.

– Treffer du ei jente fra Bergen, 
kan du søke deg dit. Det er det fine 
med Forsvaret. Likevel er nok lønna 
viktigst for meg. Men hvis miljøet 
er godt, kan det hende jeg fortsetter 
i Forsvaret, sier Nordangen. 

Vil bli ingeniør. Martin Rabstad skal 
til høsten reise til Lofoten for å ta 
fatt på lærlingtiden. Der skal han 
jobbe med radarsystemet Sindre 2. 
Han har planer om å ta en ingeni-
ørutdanning etter det.

– Hvis Forsvaret støtter meg, ser 
jeg for meg at jeg tar dataingeniørut-
danning i Forsvaret. Hvis ikke, blir 
jeg nødt til å slutte. Men jeg satser på 

at det går greit, sier 19-åringen.
Rabstad gikk data-/elektronikk-

linja på videregående.
– Det var lærlingtiden som var 

den største motivasjonen til å søke 
seg til Forsvaret, forteller han.

utenlandstjeneste frister. Det er ikke 
bare en trygg arbeidsplass og godt 
arbeidsmiljø som gjør at guttene ser 
for seg en framtid i Forsvaret. 
Mulighetene for å dra på utenlands-
tjeneste frister noen av dem.

– Jeg håper å kunne dra på uten-
landstjeneste. Det høres spennende 
ut, sier Lillegård.

Risikoen det medfører, er ikke 
noe han går og tenker på. Som flytek-
niker anser han det som relativt trygt:

– Jeg skal sitte på hangaren og 
reparere helikopter, så det er ikke så 
stor fare for meg.

Å søke utenlandstjeneste er også 
økonomisk gunstig, uten at det synes 
å være det viktigste for guttene.

– Det handler ikke bare om å 
tjene gode penger. Jeg tenker vel 
mest at det er en opplevelse, fastslår 
Marius Krey.

Forsvarets framtid
Sivile jobber kan lokke med høyere lønninger, men trygghet, fleksibilitet og et godt arbeidsmiljø  
gjør at en framtid i Forsvaret frister for unge sersjanter.

kArriere i forVAreT: Marius Krey (f.v.), Tor Egil Langård, Jørgen Lillegård og Martin Rabstad vurderer 
alle en framtid i Forsvaret. I sommer jobbet de på FOS.



Tonje Andreassen føler at 

hennes mannlige sjef er blitt 

for nærgående. Han snakker 

vulgært til henne. Det føles 

ubehagelig. 

siMeN Aker griMsrud (tekst og foto)

En dag tar han tak i buksehempene 
til sin unge, kvinnelige underordne-
de og løfter henne opp.  Andreassen 
gir klar beskjed om at hun ikke liker 
sjefens oppførsel. Det ender med at 
hun får en dårlig tjenesteuttalelse.

Historien er ikke unik. I 2008 
avdekket en helse- og medarbeider-
undersøkelse i Forsvaret at én av ti 
kvinner under 36 år har opplevd 
seksuell trakassering på jobb det 
siste halvåret. Det er tre ganger så 
mange som ved andre arbeidsplas-
ser i samfunnet. 

skulle meldt fra. I dag jobber Andre-
assen som kullsjef for andre klasse 
ved ingeniørutdanningen på Jør-
stadmoen, hvor hun stortrives. Det 
har gått mange år siden 36-åringen 
selv fikk et ubehagelig møte med 
seksuell trakassering i Forsvaret.

– Sjefen min misbrukte sin stil-
ling. Da jeg sa fra til ham, førte det 
til at jeg fikk en dårlig tjenesteutta-
lelse, forteller hun til Befalsbladet.

Men hun meldte aldri fra til en 
sjef høyere opp i systemet. Det turte 
hun ikke. 

– Nå hadde jeg tatt det opp med en 
gang, uten tvil. Jeg angrer på at jeg 
ikke meldte fra den gangen. Det er 
viktig at sånt blir tatt med en gang, 
så det ikke går utover andre senere, 
sier hun.

Voldtekt. Gjennom sine mange år i 
Forsvaret har hun sett flere tilfeller av 
seksuell trakassering. Også et grovt 

tilfelle. En ung, kvinnelig soldatkol-
lega ble voldtatt av troppssjefen.

– Det var ille. Og det var hun 
som måtte flytte. Mitt inntrykk er 
at når det skjer grove tilfeller i For-
svaret, er det den som blir utsatt for 
det som må flytte. Det er noen som 
misbruker stillingen sin som befal, 
mener Andreassen.

At det først og fremst er unge 
kvinner som opplever seksuell tra-
kassering i Forsvaret, synes hun 
ikke er rart.

– Jeg tror erfarne damer er flin-
kere til å si fra og stoler mer på seg 
selv og sine egne analyser. Spesielt 
som ung kan det hende du tror du 
må være grei mot sjefen, og at man-
nen mistolker signalene. Da må 
man si fra, mener hun.

skeptisk til rapporteringssystem. Fra 
høsten av skal alle alvorlige saker 
bli etterforsket av politiet, og ikke 
internt i Forsvaret. Det mener 
Andreassen er et riktig steg å gå.

– Når slike saker kjøres internt i 
Forsvaret, kan man risikere at 
saken blir behandlet av venner av 
den som har gjort det. Er det mis-
tanke om brudd på norsk lov, må 
det gå til det sivile rettsvesen, fast-
slår Andreassen.

Det nye rapporteringssystemet 
som skal innføres, er hun imidlertid 
mer skeptisk til. Andreassen minner 
om at det kan se fint ut på papiret, 
uten å fungere i praksis. Hun tror 
en viktigere faktor vil være å øke 
kvinneandelen.

– Det ville gitt større sikkerhet. Vi 

Sa fra til sjefen 
– fikk dårlig tjenesteuttalelse

uroVekkeNde: – I 2011 bør kvinner være en 
naturlig del av kollegiet. Når over 10 prosent av 
unge kvinner i Forsvaret er blitt utsatt for seksuell 
trakassering, er det tydeligvis ikke sånn i alle ledd, 
mener oberstløytnant Liv Judith Olsen.
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ville hatt flere å diskutere med og 
ville ikke blitt så aleine, påpeker hun.

urovekkende. Liv Judith Olsen er en 
av få kvinnelige oberstløytnanter i 
Forsvaret. At én av ti unge kvinner 
i Forsvaret har blitt utsatt for sek-
suell trakassering, overrasker den 
tidligere sjefen for Luftforsvarets 
Befalsskole.

– Det er veldig urovekkende. I 
2011 bør kvinner være en naturlig 
del av kollegiet. Når over 10 pro-
sent av unge kvinner i Forsvaret er 
blitt utsatt for seksuell trakassering, 
er det tydeligvis ikke sånn i alle 
ledd, mener hun.

Etter mange år i Forsvaret, kjenner 
hun seg igjen i at det er mye vitsing. 
Også av seksuell karakter.

– Men vi som er litt eldre kan 
kanskje slå mer tilbake. Det er nok 
ikke like lett for de unge, mener 
Olsen.

kvinner må bli naturlig del. Hun er 
redd slike tall skader Forsvaret, og 
kan være negativt for rekrutterin-
gen av kvinner.

– Det er viktig at vi får flere 
kvinner i viktige posisjoner. Det 
må bli naturlig at kvinner er en del 
av Forsvaret, mener oberstløytnan-
ten.

Olsen synes det er positivt at det nå 
settes fokus på å få bukt med sek-
suell trakassering. Hun er imidler-
tid usikker på om et nytt rapporte-
ringssystem er veien å gå.

– Jeg tror ikke en handlingsplan 
er nok. Det blir fullt fokus, men det 
blir så unaturlig. Jeg mener man må 
begynne med holdningsarbeid fra 
bunnen av. At alle, uavhengig av 
kjønn, har en plass i Forsvaret, må 
innarbeides fra rekrutt til befal. 
Alle sjefer må slå hardt ned på sek-
suell trakassering i egne rekker, 
fastslår Olsen.

bLe TrAkAsserT: Tonje Andreassen ble utsatt for seksuell trakassering i Forsvaret for mange år siden. I dag angrer hun på at hun ikke meldte fra til en sjef høy-
ere opp i systemet.

▲
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siMeN Aker griMsrud (tekst og foto)

I 2008 avdekket en undersøkelse at 
én av ti kvinner under 36 år i Forsva-
ret har opplevd seksuell trakassering. 
Etter forespørsel fra Norges Offisers-
forbund, ble det i mai 2011 nedsatt 
en arbeidsgruppe som skulle se på 
hvordan man kan kvitte seg med 
seksuell trakassering i Forsvaret. 

Staale I. Reiten i Norges Offi-
sersforbund (NOF) sitter i utvalget 
som la fram sin innstilling til For-
svaret 1. juni. Han er representant 
for de militære organisasjonene i 
Forsvaret.

– Det skal være nulltoleranse for 
seksuell trakassering i Forsvaret. 
Undersøkelsen fra 2008 viste i over-
kant av 10 prosent av kvinner under 
36 år har opplevd seksuell trakas-
sering. Det er veldig bekymrings-
fullt, fastslår Reiten.

rapporteringsplikt. Nå vil arbeids-
gruppen at alle sjefer i Forsvaret 
skal være pliktet til å rapportere om 
det finnes seksuell trakassering og 
mobbing  i deres avdeling. Rappor-
tene skal til slutt ende på departe-
mentets bord. Sjefene skal også for-
telle hva de har gjort for å forebyg-
ge at slike hendelser finner sted.

– Nå vil sjefene bli pliktige til å 
rapportere. Dette medfører at den 

enkelte sjef i Forsvaret må ha det på 
dagsordenen hele tiden. Sjefene i 
Forsvaret må ha en klar holdning til 
at seksuell trakassering ikke er 
akseptabelt, og det må forplante seg 
nedover i systemet, sier Reiten.

Etter planen skal det nye rappor-
teringssystemet tre i kraft 1. sep-
tember i år. Reiten forteller at den 
videre prosessen kun er en formali-
tet, og at rapporteringen mest sann-
synlig vil skje månedlig. Han tror 
det vil føre til en holdningsendring 
blant forsvarsansatte.

– Vi håper at dette skal gjøre det 
lettere å være kvinne i Forsvaret, 
sier Reiten.

Alvorlige saker ut. Arbeidsgruppa 
kom også fram til at det nå skal bli 
slutt på at alvorlige saker blir 
behandlet internt i Forsvaret. I et 
møte med Krigsadvokaten fikk 
gruppa vite at over ti saker har vært 
så alvorlige at de havnet på Krigs-
advokatens bord. Ingen av sakene 
skal ha blitt sendt videre til politiet.

– Da må vi tro at sakene ikke var 
så alvorlige. For de alvorligste sake-
ne har ingenting i Forsvaret å gjøre. 
Det er politiet som er gode til å 
etterforske disse, fastslår Reiten.

NOF er redd for at det kan bli 
sådd tvil om straffeavgjørelser som 
tas internt i Forsvaret.

– Vi ønsker ikke at Forsvaret kom-
mer i en stilling hvor de prøver å 
dysse ned saker fordi den mistenkte 
kjenner folk. I alvorlige saker som 
håndteres internt, vil det i ettertid 
alltid kunne bli sådd tvil om dom-
men, mener Reiten.

Vil ha flere kvinner. Han tror mye av 
årsaken til de høye tallene er at For-

TryggheT: I løpet av sine to år i Forsvaret har Alexandra Ves tergaard (t.v.) og Mariell Halstensen, som jobber med rekruttering og opptak på Haakonsvern, selv aldri blitt utsatt for seksuell trakassering. De er positive til et nytt rapporte-
ringssystem i Forsvaret, hvor alle sjefer må være mer bevisst    på seksuell trakassering.
– Hvis du vet at sjefen din er pålagt å ta det videre, og at det    blir tatt på alvor, er det en trygghet, mener jentene. De legger ikke skjul på at det er en del spøking og mye gutteprat i Forsvaret.
– Men det går begge veier. Du må være sterk og si ifra hvis du  mener noen går for langt. Men det er nok noen det går sterkere inn på, mener Vestergaard.
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svaret er en svært mannsdominert 
arbeidsplass. Kun rundt åtte pro-
sent er kvinner.

– Forskning har vist at når ande-
len menn på en arbeidsplass er så 
høy, vil man få flere slike saker. 
Derfor er det viktig å jobbe mer 
med holdningsarbeid i bedrifter 
som er så mannsdominerte, påpe-
ker Reiten.

Han erkjenner at en slik trend ikke 
kan snus over natten, men påpeker 
at målrettet, langsiktig holdnings-
arbeid er nøkkelen. NOF er heller 
ikke i tvil om at en høyere andel 
kvinner i Forsvaret vil hjelpe mot 
kvinnesynet mange har i Forsvaret. 
Den langsiktige målsettingen til 
departementet er en kvinneandel på 
25 prosent.

– Saker om seksuell trakassering 
hjelper ikke på rekrutteringen av 
kvinner, og er nok også noe av 
årsaken til at mange kvinner slutter 
tidligere enn menn. Dessuten gir det 
Forsvaret dårlig omdømme og tar 
fokus bort fra det vi skal gjøre i 
hverdagen, mener Reiten.

TryggheT: I løpet av sine to år i Forsvaret har Alexandra Ves tergaard (t.v.) og Mariell Halstensen, som jobber med rekruttering og opptak på Haakonsvern, selv aldri blitt utsatt for seksuell trakassering. De er positive til et nytt rapporte-
ringssystem i Forsvaret, hvor alle sjefer må være mer bevisst    på seksuell trakassering.
– Hvis du vet at sjefen din er pålagt å ta det videre, og at det    blir tatt på alvor, er det en trygghet, mener jentene. De legger ikke skjul på at det er en del spøking og mye gutteprat i Forsvaret.
– Men det går begge veier. Du må være sterk og si ifra hvis du  mener noen går for langt. Men det er nok noen det går sterkere inn på, mener Vestergaard.
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Beordring til 
arbeidsledighet
Forsvarsansatte som blir beordret til nye tjenestesteder, 

taper store summer fordi medflytter må si opp jobben. 

Eiving Myklebostad mener dagens ordning er ødeleggende 

for familielivet.
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siMeN Aker griMsrud (tekst)

– Vi har et system hvor vi beordres 
rundt til tjenestesteder som ligger i 
utkant-Norge. Da føles det urettfer-
dig at vi ikke får kompensert det 
økonomiske tapet. Det kan være 
vanskelig for ektefeller å finne seg 
jobb i grisgrendte strøk, sier Eiving 
Myklebostad.

Han har fått sin fjerde beordring 
etter at han stiftet familie. I Kristi-
ansand pakker nå familien sammen 
flyttelasset som skal kjøres til 
Åndalsnes i juli. De siste årene har 
han vært stasjonert på Kjevik. Nå 
venter en ny hverdag i Heimevernet 
på Setnesmoen.

Mister inntekt. Kona Sigrid Sundvor 
måtte si opp jobben ved Universite-
tet i Kristiansand da ektemannen 
fikk beordringen. Nå må hun søke 
lykken på jobbmarkedet i den lille 
Møre-byen Åndalsnes, med om lag 
3000 innbyggere.

– Hun kan ikke velge og vrake 
i relevante jobber. Foreløpig har 
hun kun søkt på en jobb som til-
kallingshjelp. Tidligere har vi flyt-
tet til større steder, hvor det ikke 
er så vanskelig å skaffe seg jobb. 
Da vi flyttet til Kristiansand, fikk 
Sigrid jobb ved universitetet her 
allerede før vi flyttet ned, forteller 
Eiving.

I mellomtiden må Sigrid leve av 
arbeidsledighetstrygd. Men som 
alle andre som frivillig sier opp job-
ben uten god grunn, får hun en 
karantenetid på åtte uker før hun 
kan søke om dagpenger.

– Nå mister vi to månedsinntek-
ter fordi jeg bytter tjenestested. Vi 
har oppsparte midler og skal bo i 
militærbolig, så vi klarer oss. Men 
vi har ikke råd til å kjøpe oss et eget 
hus før Sigrid får jobb, forteller 
Myklebostad.

Vil ikke pendle. Fra 1983 til 1997 
eksisterte det en særregel som sikret 
medflyttere arbeidsledighetstrygd 
fra dag én, hvis personen måtte si 
opp jobben fordi ektefellen fikk en 
beordring. Ordningen sikret at for-
svarsfamilier ikke tapte økonomisk 
på å bytte tjenestested. 

Nå etterlyser Myklebostad ord-
ningen som forsvant. Han kan ikke 
skjønne hvorfor den ble avskaffet.

– Dagens ordning er ikke god 
familiepolitikk. Man får inntrykk 
av at det å spare penger er vikti-
gere enn å legge til rette for gode 
familieordninger, fastslår trebarns-
faren.

På grunn av oppsparte midler 
har han råd til å ta med familien til 
Åndalsnes. Alternativet ville vært å 
pendle, og kun sett sine barn på to, 
seks og sju år en gang imellom.

– Med så små barn hadde ikke 
det vært aktuelt for meg. Vi har hel-
ler ikke slekt i nærheten av Kristi-
ansand, og da hadde alt ansvaret 
falt på kona. Jeg synes ikke pend-
ling er gunstig familiemessig, sier 
Myklebostad.

ikke familievennlig. Familien er på 
ingen måte alene. Mange forsvars-
familier får problemer som følge av 
beordringer. Norges Offisersfor-
bund (NOF) har blitt kontaktet av 
flere av dem.

– Det er mange tjenestesteder 
som ligger i utkant-Norge, langt 
unna de store byene. En vanlig situ-
asjon er at ektefellen har høy utdan-
nelse, og at det ikke er jobber for 
vedkommende i området. Da må 
medflytteren eventuelt ta seg en 
dårligere betalt jobb som hun eller 
han er overkvalifisert for, sier Staa-
le Reiten i NOF.

Forbundet får stadig vekk hen-
vendelser fra medlemmer som har 
hørt om særregelen som eksisterte 
fram til 1997. Både medlemmene 
og NOF er forundret over at den 
forsvant. Familiepolitikk er et vik-
tig satsingsområde for Forsvaret, 
men Staale Reiten synes ikke 

dagens ordning er spesielt familie-
vennlig.

– Det fører til mer ukependling, 
og det vet vi går utover familieli-
vet. Jo flere beordringer man har, 
desto større er sjansen for samlivs-
brudd. Det har forskning vist. Det 
er i Forsvarets interesse at familier 
flytter etter. Ukependling skal 
være noe man kan velge, og ikke 
noe man er tvunget til å gjøre på 
grunn av økonomien, mener Rei-
ten.

blir ikke gjeninnført. Forsvarsdepar-
tementet ser ikke ut til å dele NOFs 
bekymring. Departementet opply-
ser at de ikke har planer om å gjen-
innføre ordningen. Forsvarsdepar-
tementet tok opp saken med 
Arbeids- og inkluderingsdeparte-
mentet i 2007, men fikk ikke gehør. 

I en e-post til Befalsbladet opp-
lyser Forsvarsdepartementet at ord-
ningen ble fjernet i 1997 for å 
unngå forskjellsbehandling av 
arbeidssøkere avhengig av ektefelles 
situasjon.

– Forsvarsdepartementet tok i 
2007 opp at vi ønsket å gjeninnføre 
denne ordningen. Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet (AID) 
svarte den gang at det i dag legges 
større vekt på at dagens trygdeord-
ninger baserer seg på individuelle 
rettigheter, ikke rettigheter avledet 
av ektefellens yrkesvalg. AID støt-
ter og bekrefter således de syns-
punkter Arbeids- og velferdsdirek-
toratet legger til grunn for å opp-
rettholde dagens ordning, sier poli-
tisk rådgiver Kathrine Raadim i 
Forsvarsdepartementet.

Raadim opplyser at Forsvarsde-
partementet, basert på de tilbake-
meldingene de fikk i 2007, konklu-
derte med at det ikke er aktuelt å 
gjeninnføre særordningen.

oppgitt. Eiving Myklebostad blir 
oppgitt over departementets svar.

– Hva skal man si? Det føyer seg 
vel egentlig bare inn i rekken av 
innsparinger. En kompensasjons-
ordning hadde nødvendigvis ikke 
vært så dyrt, men det hadde vært 
veldig verdifullt for den enkelte, 
mener Myklebostad.

«nå mister vi to 
månedsinntekter 
fordi jeg bytter 
tjenestested»
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Htv FLo og omstillingstillitsvalgt i NoF

– Hvordan ser dere selv på medias 
fokus og hvilke spørsmål mener 
dere de burde stille?
– Det ble dumt i Adressa, der kan 
man få et inntrykk av at man ikke 
bryr seg om det å ta liv. Det er ikke 
sant. Vi må huske på at vi, som 
andre kampstyrker, viderefører 
politikk med andre midler. Der-
med følger det naturlig en mengde 
risiko og forutsigbare konsekven-
ser. Det virker ikke som om media 

eller alle politikere forstår dette. 
Det kommer veldig klart frem at 
media og noen politikere lettest 
forholder seg til «doer’ne» 
(engelsk: de som gjør) og ikke så 
lett til ansvars- og beslutningskje-
den. Alle de oppdragene vi utfører 
i Libya er operasjonskonsepter vi 
er kjent med og trener på. Man 
kan godt si at vi har trådt over en 
terskel i denne forbindelsen, men 
alt er i tråd med gitte resolusjoner 
og en grunnleggende koalisjons-
tanke. Det blir fort mye «Brød og 
sirkus» i media.

– Hvordan opplever dere da medi-
adekningen?
– Luftforsvaret har fått klar melding 
om å være mer synlige. Hva som er 
riktig mengde får man like mange svar 
på som det er personell i operasjonen. 
Det som burde komme klarere frem er 
allikevel at innsatsen skjer i en koali-
sjon på bakgrunn av en FN-resolu-
sjon. Av og til har vi sett at fokus har 
blitt veldig feil og upassende – ansva-
ret for bombingen ligger i grunn ikke 
på pilotene, «Shoot ére» (engelsk: 
skyttere) skal egentlig ikke forventes å 
svare for operasjoner i media.

LiBya - med FokuS på riSikoLiBya - med FokuS på riSiko

Utover sommeren har Norges  
operasjon i Libya i mediene dreid i 
retning av hvorvidt norske piloter 
og norske bomber hadde truffet 
feil.  Befalsbladet tok turen til en av 
jager skvadronene for å høre pilot-
enes egne meninger om nettopp 
disse temaene: Hvilke opplevelser 
har de operative selv av risiko, 
belastning og temaene rundt? 
Hvordan stiller de seg til å ta liv i 
Libya? Har de bombet feil? Piloten, 
heretter omtalt som «Stein» (fiktivt 
navn) har flere tusen timer i luften 
og alle utsjekker på våpenplatt-
formen F-16. Han var blant de aller 
første over Libya og har sluppet et 
for oss ukjent, men sannsynligvis 
stort antall presisjonsbomber.

På vei inn til et rom passerer vi en utgave av Adresseavisen – der kan man lese at de norske pilotene 

ikke affekteres av det å ta liv. At pilotene ser medias og visse politikeres ønske om å vite om feilbom-

bingen var «norsk» som en feilslått affære.
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LiBya - med FokuS på riSikoLiBya - med FokuS på riSiko
– Hva med oppdraget, går det i ret-
ning av måloppnåelse?
– Vi som verktøy har fått for mye 
fokus, men det er klart at vi ser at 
våre oppdrag har effekt – blant annet 
ved at du ser på bakken hvordan våre 
handlinger hindrer fremrykninger. 
Fremrykninger som garantert hadde 
kostet mange liv. Hvorvidt operasjo-
nene går i retning av måloppnåelse er 
et spørsmål om hva som er den defi-
nerte og ønskede «Endstate» 
(engelsk: sluttilstand). «Endstate» er 
ikke «doer’ne» sitt bord, men dette 
bør jo noen ha klart for seg.

– Følte du deg godt nok forberedt 
til oppdraget?
– Det jeg ser er at treningen og øvel-
sene, både her hjemme og i utlan-
det, er svært gode forberedelser. 
Når absolutt alt ved et oppdrag er 

gjenkjennelig fra øvelser som Red 
Flag (Nevada, USA) allerede på før-
ste «mission» over Libya, da vet du 
man har gjort det riktig i forkant. 
Det er kritisk at vi fortsetter med 
disse øvelsene – «Train as you 
fight» er en nøkkel til suksess. Per-
sonlig fikk jeg på første oppdrag en 
sterk følelse av at absolutt alt jeg 
har trent på og gjort har vært med 
på å forberede meg til akkurat dette 
«mission’et» (engelsk: oppdrag). Alt 
fra «Snag» (engelsk: tekniske pro-
blemer) og avvik til det mentale – 
jeg følte meg forberedt. 

– Er det slik at norske styrker er 
spesielt dyktige og at pilotene er i 
en særklasse?
– Jeg må umiddelbart si at den posi-
tive omtalen og skryt fra forskjelli-
ge hold ikke er pilotene og indivi-

dene sin fortjeneste isolert sett. 
Dette dreier seg ikke om individene, 
men hele systemet. Suksessfaktorer 
har absolutt vært personellet på 
bakken, og logistikken har vært 
fantastisk imponerende. Jeg har lest 
artikkelen på nof.no og beste-
mannspremier er ikke viktige – for 
meg har det mye mer å si at man 
har med seg de rette holdningene og 
at grunntreningen er rett. Jeg vil 
langt heller ha med meg en på opp-
drag med de riktige holdningene 
enn han som er aller best på de tek-
niske håndgrepene. Jeg må også 
legge til at det var godt lederskap 
fra første «mission» - ansvar og til-
lit ble gitt fra første stund.

– Er det suksessfaktorer du vil frem-
heve?
– Det var mange som fortjente skryt 
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i forbindelse med den ekstremt 
raske istandsettelsen av bidraget - 
logistikken var som sagt impone-
rende. De vi samarbeider med i 
andre operative miljøer hadde van-
skelig for å fatte hvor hurtig det 
hele gikk, gitt at ingen stod på noen 
slags form for beredskap. Vi var i 
gang på tre dager – det er raskt. Alt 
i alt har vi jo mye erfarent mann-
skap – mange som har trent og 
«deployert» (engelsk: sette ut styr-
ker) før, og det er viktig. Jeg merket 
meg umiddelbart ved at folk gir 
såpass mye innsats som de gjør, jeg 
er rett og slett veldig stolt av dem 
jeg jobber med og hele systemet. 

– Andre faktorer da dere vel var i 
gang med operasjonene?
– Som tidligere nevnt er holdnin-

gene og kunnskapen til personellet 
viktig. Det dreier seg om å få riktig 
«intel» (kortform av engelsk: intel-
ligence reports – kunnskap om mål-
området, personell og objekter), 
følge reglene og mest av alt å bruke 
hodet. Pilotene har til sist veldig 
mye ansvar for å ta den riktige 
avgjørelsen ute på oppdrag – jeg 
har selv hatt grønne lys for å 
«drop é» (levere våpen) basert på alt 
hva andre vet, men unnlatt basert 
på hva jeg selv opplevde i situasjo-
nen. I den situasjonen var det viktig 
at ledelsen hadde god fokus på 
menneskelige hensyn og forberedel-
ser i forkant – der var vi flinke. 

– Å ta liv og følelsene forbundet 
med dette – hvor lett ser dere egent-
lig på det?

– Uttrykket «Er det tvil så er det 
ikke tvil» er sentralt. Det er klart at 
oppdragene medfører at liv går tapt 
og ingen - absolutt ingen - tar lett på 
det ansvaret. Det tilligger yrkets 
natur, men det er ikke «kult» å 
drepe. Når man spør piloten hva 
han er mest redd for så er det faktisk 
ikke tap av eget liv, men redselen for 
å gjøre en feil som står fremst – i en 
hypotetisk feilbombing-situasjon, 
uavhengig av feilkilde, så vil piloten 
som utførende ledd oppleve en 
UTROLIG belastning. 

– Hvordan oppleves det da å gjen-
nomføre et våpenslipp?
Det er egentlig en lettelse når våpen 
og systemene fungerer slik man 
planlegger – tiden fra «release» 
(engelsk: slipp av våpen) til treff er 
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kLAr: «Stein» står foran flyet før et oppdrag. På vingene henger selv-
forsvarsvåpen – missiler; AMRAAM og IRIS-T.  Bombene er laserstyrte  
GBU-12 og GPS-styrte GBU-38, begge 500 pund. Under kan man skimte 
målanvisnings-pod`en – «Sniper» (tidligere «Pantera»).
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de lengste på ethvert oppdrag. Det er 
jo alltid en teoretisk mulighet for en 
eller annen feilfunksjon, så når 
våpenet treffer der det skal er det en 
god følelse. Ansvaret man har for å 
gjøre alt riktig er jo også berammet 
av situasjonen – «Fog of war» 
(engelsk: krigs-tåke – forståelse/
oversikt blir vanskeliggjort av stri-
dens omstendigheter) er en utfor-
dring. Dertil kommer drivstoff og 
andre faktorer som begrenser 
tidsvinduet man har til å fatte avgjø-
relser - tiden i operasjonsområdet er 
verdifull. I etterkant, både i luften 
og på bakken, er analysen av våpen-
bruken forbundet med spenning. 
Man skal se at våpenet traff, og hva 
slags effekt det hadde på målet og 
målområdet – kanskje påvirker det 
neste «release» eller neste oppdrag. 
På bakken sitter eksperter på ana-
lyse som går over billedmateriale fra 
turen i detalj. Det er viktig å ha en 
avbalansert holdning til resultatene 
– vi holder et øye med hverandre og 
vurderer hvordan den enkelte takler 
situasjonen.

– Så da er forskjellen mellom tre-
ning og strid ikke så stor, og man er 
ikke veldig affektert?
– Jo, det er noen store forskjeller 
mellom trening og skarpe operasjo-
ner. Samtidig som det ligger en 
sterk profesjonell tilfredsstillelse i å 
se at «håndverket» blir gjort rett – 
og at det medfører forventet resul-
tat og effekt – er det noen viktige 
forskjeller på andre områder. Per-
sonlig opplever jeg at tankene blir 
dypere – jeg opplever en sterk tillit 
til min evne å gjøre tingene rett og 
har mer fokus på å gjøre de rette 
tingene. Jeg tror de siste 10–15 
årene har medført en veldig riktig 
utvikling hva gjelder personellets 
ferdigheter og holdninger. Det er jo 
klart at man affiseres – men man 

blir ikke kriminalisert. Når man 
som pilot på oppdrag gjør tingene 
rett basert på hva man vet og ser, 
da er handlingen legitim. 

– Hvordan stiller Forsvaret seg i 
forhold til familiene til de som 
drar?
– Det holdes jevnlige informasjons-
møter som inviterer de pårørende. 
Jeg er ikke kjent med hvorvidt tilbu-
det faktisk dekker alle aspekter av 
«hjemmestøtte», dersom man 
eksempelvis skulle ha behov for 
plenklipping og barnepass. At det 
fungerer godt som en informasjons-
kanal er jeg ganske trygg på.

– Er vi i Forsvaret og Luftforsvaret 
spesielt gode nok på å skjerme ope-
rativt personell? 
– Nei. Noen kategorier er bedre enn 
andre, men vi bør fremdeles være 
mer bevisste på dette området.

– På tema risiko, hvordan opplever 
familiene og de på oppdrag dette?
– Det er sikkert veldig individuelt 
og varierende, men det er ikke 
ukjent som tema at risiko er en del 
av oppdraget. Operativ risiko har 
man på hvert oppdrag, også i freds-
tid og under trening. 

– Er det forskjell på risiko på bak-
ken i Kreta og i luften over Libya?
– Alle operasjoner har en viss risiko 
både på bakken og i lufta, men det 
er klart at jeg opplever at det er en 
stor forskjell. Uten å gå i detalj om 
prosedyrene på Kreta er det jo 
fremdeles nordmenn som ferierer 
der, uten at det anses som proble-
matisk. I luften over Libya er fryk-
ten for sitt eget liv noe man natur-
ligvis må forholde seg til på en 
annen måte. Uten å gå i detalj på 
trusselbildet, er det slik at det har 
vært reelle trusler å forholde seg til 

og at det er et stort og uoversiktlig 
land hvor målområdene kan være 
dypt inne i landet. Det er allikevel 
slik som jeg sa tidligere: Risikoen 
for feilbombing hviler nok tyngst 
mens oppdraget går. Skulle man 
havarere av en eller annen årsak så 
har man jo et apparat som står klar 
for innsats i forbindelse med red-
ning og uthenting. «Stein» pauser 
– det er et stort og uoversiktlig 
land, men personellet har veldig bra 
egentrening på hvordan å opptre i 
slike situasjoner, skriv dét. 

– Vi i fagforeningen jobber blant 
annet for at risiko kompenseres rik-
tig – blir den det?
– Alle som deltar i operasjonen får 
visstnok det høyeste nivået. Det 
kan sikkert ses i sammenheng med 
tiden det tok fra varsel til gjennom-
føring. Det er egentlig ikke slik at 
pengene er det viktigste, men det at 
det ikke er en anerkjennelse av for-
skjellige roller og forskjellige nivåer 
av risiko oppleves som utilfredsstil-
lende. Samtidig er det jo også slik at 
det generelle flyoperative risikotil-
legget ikke er justert på i alle fall 20 
år, kanskje lenger. Når andre tillegg 
og lønn generelt følger en slags 
utvikling, er det ikke lett å se at de 
som bestemmer risikokompensasjo-
ner skjønner seg på hva som med-
fører risiko, eller husker å justere 
satsene.

– Har norske fly bombet feil – eller 
er det et feil spørsmål?
– Ja, det er et feil spørsmål – de nor-
ske styrkene er en del av en større 
koalisjon. Ansvaret deler vi, men vi 
kan trygt si at de norske styrkene 
har gjort en svært god jobb.

«Det er klart at oppdragene medfører at liv går tapt og 
ingen - absolutt ingen - tar lett på det ansvaret.»

«sTeiN», f-16-PiLoT



beLgiA
fly: Seks F-16 jagerfly 
Marinefartøy: Minejaktfartøyet BNS 
Narcis

buLgAriA 
Marinefartøy: Fregatten Drazki 
(Wielingen klassen)

cANAdA
fly: Sju CF-18 jagerfly, to CC-150 
Polaris tankfly, to C-17 Globemas-
ter III transportfly, to C-130J Her-
cules transportfly, to P-140 Aurora 
maritimt overvåkningsfly.
Marinefartøy: HMCS Charlotte-
town fregatt (Halifax-klassen)

dANMArk
fly: Seks F-16 AM jagerfly, ett 
C-130J-30 Super Hercules trans-
portfly. Bare to av F-16-flyene vil 
bli brukt i aktive operasjoner, 
mens to vil fungere som reserve.

frANkrike
fly: 18 Mirage 2000 jagerfly, 19 
Rafale jagerfly, seks Mirage F1 

jagerfly, seks Super Etendard 
jagerfly, to E-2 Hawkeye overvåk-
ningsfly, to C-2 Greyhound trans-
portfly, tre Eurocopter Tiger 
kamphelikoptre, 16 Gazelle lette 
helikoptre.
Marinefartøy: Destroyeren Forbin, 
fregatten Jean Bart.
Hangarskipet Charles de Gaulle er 
i området. Hangarskipet følges av 
fregattene Dupleix og Aconit, 
samt tankskipet Meuse. I tillegg 
en atomubåt.
Frankrike har også sendt helikop-
terhangarskipet Tonnere, med 19 
helikoptre om bord.
Det franske bidraget utgjør ca. 35 
prosent av NATO-styrken i Libya-
operasjonene.

heLLAs
fly: Super Puma søke- og rednings-
helikoptre og Embraer 145 
AEW&C luftovervåkningsfly.
Marinefartøy: Fregatten Limnos 
(Elli-klassen)

iTALiA
fly: Tidlig under operasjonene stil-
te Italia med fire Tornado ECR 
jagerfly samt to Tornado IDS 

jagerfly (for luft-til-luft-tanking) 
samt fire F-16 jagerfly, for å over-
holde flyforbudssonen.
Etter at angrep mot bakkemål 
startet har Italia bidratt med 
AV8-B Harrier II jagerfly (opereres 
fra hangarskipet Garibaldi) samt 
fire Eurofighter jagerfly og fire 
Tornado jagerfly
Marinefartøy: Hangarskipet Gari-
baldi, fregatten Libeccio og tank-
skipet Etna. I tillegg fregatten 
Andrea Doria (Horizon-klassen) 
og fregatten Euro (Maestrale-
klassen).

Nasjoner 
og materiell

AMerikANske b-1 LANcer suPerso-
Nisk boMbefLy: Flyet ble introdusert i det 
amerikanske luftforsvaret i 1986, og i dag 
har amerikanerne 66 fly av denne typen i 
aktiv tjeneste. Foto: United States Air Force 
v. Staff Sgt. Bennie J. Davis III

Luftoperasjonene i Libya har nå pågått i flere måneder. I alt 17 land 

bidrar med flystyrker og marinefartøy, og den totale styrken består 

av mer enn 230 fly og helikoptre og om lag 37 marinefartøy.  

Oversikten under er fra mai i år.

MiLiTærTekNikk (tekst)
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jordAN
fly: Seks jagerfly (type ikke kjent) 
opererer som eskorte for jordanske 
transportfly som sender humani-
tær hjelp.

NATo:
fly: E-3 AWACS overvåkningsfly 
(AWACS = airborne warning and 
control system).

NederLANd
fly: Seks F-16 og en KDC-10 tankfly.

Norge
fly: Seks F-16 jagerfly.

QATAr
fly: Seks Mirage 2000-5EDA 
jagerfly og to C-17 Globemaster 
transportfly.

roMANiA
Marinefartøy: Fregatten Regele Fer-
dinand.

sPANiA
fly: Fire F-18 jagerfly, et Boeing 
707-331B (KC) tankfly, et CN-
235MPA maritimt overvåkningsfly.
Marinefartøyer: Fregatten Méndez 
Núñez, ubåten Tramontane.

sVerige
Fly: Åtte JAS 39 Gripen jagerfly, 
ett Saab 340 AEW&C Erieye luft-
overvåkningsfly, og en C-130 Her-
cules for luft-til-luft-tanking. ▲
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TyrkiA
Fly: Seks F-16 jagerfly
Marinefartøy: Fem fartøyer og en 
ubåt.
Forente arabiske emirater:
Fly: Seks F-16 jagerfly og seks 
Mirage 2000 jagerfly.

sTorbriTANNiA
fly: Tolv Tornado jagerfly og seks 
Eurofighter Typhoon jagerfly. 
Overvåkningsfly Nimrod R1 og 
Entinel R1. I tillegg stiller britene 
med et antall støttefly slik som 
luftovervåkningsflyet Sentry 
AEW.1, AWACS fly og VC10 luft-
til-luft tankfly.
Marinefartøy: Fregattene HMS 

Westminster og HMS Cumber-
land, atomubåtene HMS Triumph 
og HMS Turbulent, destroyeren 
HMS Liverpool og minefartøyet 
HMS Brocklesby.
Britene har også deployert fire 
Apache kamphelikoptre om bord 
på helikopterhangarskipet HMS 
Ocean.

usA 
Amerikanske marinen: Den amerikan-
ske marinen har deployert elleve 
marinefartøy: USS Mount Whit-
ney (kommandoskipet for den 
amerikanske sjette flåte).
USS Kearsarge hangarskip for 
kystnære operasjoner (Wasp-klas-
sen) 

USS Ponce, transportskip (Austin-
klassen) 
USS Barry, destroyer (Arleigh Bur-
ke-klassen) 
USS Stout, destroyer (Arleigh Bur-
ke-klassen) 
USS Providence, atomubåt (Los 
Angeles-klassen) 
USS Scranton, atomubåt (Los 
Angeles-klassen) 
USS Florida, ubåt (Ohio-klassen)
USNS Kanawha, tankskip og for-
syningsskip (Henry J. Kaiser-klas-
sen) 
USNS Lewis and Clark, tørrlast-
skip (Lewis and Clark-klassen)
USNS Robert E. Peary, tørrlast-
skip (Lewis and Clark-klassen) 
Fem stk EA-18G Growler fly for 
elektronisk krigføring 

eurofighTer: Britiske Eurofighter jagerfly har bombet mål i Libya. Dette er første gang at Eurofighter-flyet deltar i  kamphandlinger. Flyet var sammen med F-35 
Lightning II (Joint Strike Fighter), JAS Gripen og franske Rafale en av kandidatene til nytt norsk kampfly. Eurofighter trakk seg imidlertid fra den norske konkurran-
sen i desember 2007. Foto: Eurofighter GmbH.

Befalsbladet 3/201128



b-2 sPiriT sTeALTh boMbefLy: Opprinnelig planla amerikanerne å bygge 132 fly av denne typen, men 
antallet ble redusert til 21.  Dette gjør at når total programkostnad fordeles på antall fly, blir prisen per fly 
2,13 milliard USD (ca. 11,8 milliarder kroner per fly) Foto: US Air Force

Ett EP-3E ELINT fly for signal-
overvåkning/etterretning
To P-3C Update 3 maritime over-
våkningsfly 
To P-3C AIP maritime overvåk-
ningsfly
Amerikanske luftforsvaret: Tre B-2 
Spirit stealth bombefly
To B-1B Lancer jagerbombefly 
Ti F-15E Strike Eagle jagerfly
Åtte F-16C jagerfly
To HH-60 Pave Hawk militære 
søke- og redningshelikoptre, ope-
rerer fra USS Ponce
Tre E-3 Sentry luftovervåkningsfly 
AWACS (Airborne Warning And 
Control System) 
Tre E-8C kommando- og kontroll-
fly. 
Ett EC-130H Hercules for elektro-

nisk krigføring/jamming.
Ett EC-130J for psykologiske ope-
rasjoner. 
Ett RC-135V/W signal etterret-
ningsfly 
To AC-130U kanonfly (utstyrt 
med kanon) 
Seks A-10 Thunderbolt jagerbom-
befly.
Global Hawk ubemannet overvåk-
ningsfly.
Lockheed U-2 overvåkningsfly  
United States Marine Corps 
Fire AV-8B Harrier II jagerbombe-
fly
To MV-22 Osprey tiltrotor fly.
To CH-53E Super Stallions trans-
port helikoptre
Ett KC-130J Hercules tankfly

MirAge f-1: De første versjonene av jagerflyet Mirage F-1 ble introdusert i det franske luftforsvaret i 1973. 
Flyet er senere blitt eksportert til en rekke land, bl.a. til Libya. Flyet er blitt produsert i mer enn 720 enheter, i 
ulike versjoner. Mirage F-1 var en av kandidatene da Norge kjøpte F-16 jagerfly. Foto: Frankrikes luftforsvar.
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Iran med ubåt i Rødehavet
Den iranske marinen har for første gang 
operert sine ubåter i Rødehavet for å 
beskytte sivile skip mot angrep fra soma-
liske pirater i Adenbukta.

Dette er første gang iranske ubåter 
opererer i åpent hav, og operasjonene inn-
går også i Irans planer om å øke marinens 
operasjonsområder ut over Den persiske 
gulf og områdene rundt Oman.

Antiubåtkorvett til India
Den indiske marinen vil overta INS 
Kamorta, Indias første antiubåtkorvett i 
juni neste år. Byggingen er i rute, opplyser 
skipsverftet Garden Reach Shipbuilders 
and Engineers.

Den 2500 tonn store korvetten vil få en 
lengde på 109 meter og en maks hastighet 
på 32 knop. 

Fartøy nummer to i denne serien vil 
være ventelig være klar i september 2012.

Skipsverftet bygger for øvrig også 
MTBer for den indiske marinen, samt åtte 
patruljefartøy for den indiske kystvakten. 
Verftet ligger også i konkurranse om å få 
bygge sju nye stealthfregatter for marinen.

C-17 nummer to til FAE 
Boeing har levert den andre C-17 Glo-
bemaster III transportfly til de Forente 
Arabiske Emiraters luftforsvar (FAE).

C-17-flyet vil dekke landets behov for 
lufttransport både i militær sammenheng 
og i forbindelse med humanitære opera-
sjoner.

I alt anskaffer De forente arabiske emi-
rater 6 stk C-17 transportfly.

Felles UAV program får 
navnet TELEMOS
Britiske BAE Systems og franske Dassault 
Aviation styrker samarbeidet om å utvikle 
neste generasjons MALE (Medium Alti-
tude Long Endurance) UAV-system.

Utviklingsprogrammet som nå har fått 
navnet Telemos skal dekke det britiske 
og franske behov for denne typen UAV-
kapasitet.

Telemos var ifølge gresk mytologi sønn 
av Eurymos. Telemos var kjent for å ha syn-
ske evner og advarte Polyphemus om at 
Odysses ville angripe.



Det indiske forsvarsdeparte-

mentet har bedt industrikonser-

nene bak Eurofighter og Rafale 

om å forlenge tidsfristen for 

tilbud om leveranse av  

126 Medium Multi Role Combat 

Aircraft (MMRCA). 

MiLiTærTekNikk (tekst)

Ifølge kilder i det indiske luftforsva-
ret, kom disse to flyene best ut av 
de tekniske evalueringene.

I og med at de andre konkurren-
tene ikke har blitt bedt om å for-
lenge sine tilbud, anses det franske 
Rafale og felleseuropeiske Euro-
fighter å være de to gjenværende 
konkurrentene om å vinne det som 

populært omtales som «alle jagerf-
lykontrakters mor».

De øvrige flyene som deltok var 
amerikanske F-16 fra Lockheed 
Martin og F/A-18 Super Hornet fra 
Boeing. I tillegg deltok russerne med 
MiG-35 og svenskene med Gripen.

Fra Boeings Super Hornet team 
uttales det at de er skuffet, men at 

de respekterer Indias valg. 
I Saab uttrykkes det også skuf-

felse, men påpekes at India fortsatt 
er et viktig marked for Saab på 
mange andre områder, og Saab vil 
fortsatt være til stede i India. Og 
skulle Indias myndigheter ønske 
mer informasjon om Gripen, vil 
Saab selvsagt framskaffe det.

På LisTeN: Rafale (over) fra franske Dassault og 
europeiske Eurofighter (t.v.) fra EADS er de to gjen-
værende kandidatene i Indias MMRCA-program. 

Rafale og Eurofighter 
på India shortlist
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India kjøper C-17
Den indiske regjeringen har nylig godkjent 
anskaffelsene av ti stk C-17 transportfly, produ-
sert av amerikanske Boeing. Flyene planlegges 
levert i 2013–14 og kontrakten har en verdi på 
4,1 milliarder USD.

Kort tid etter uttalte sjefen for det indiske 
luftforsvaret at India arbeider med å anskaffe 
ytterligere 6 Boeing C-17-fly, slik at det totale 
antallet kommer opp i 16 fly. 

I løpet av en tiårs periode planlegger det 
indiske luftforsvaret å erstatte sine Sovjetiske 
IL-76 transportfly.

C-17 har en total lastekapasitet på ca. 77 tonn, og 
kan opereres fra korte, gruslagte flystriper. Flyet 
har en rekkevidde på mer enn 4400 km med 
interne tanker. Flyet kan også tanke i luften, noe 
som gir en nærmest ubegrenset rekkevidde. Bildet 
viser amerikanske C-17-fly. Foto: Technical Serge-
ant James E. Lotz/ US Air Force.

V-22 Osprey til Israel?
Det israelske luftforsvaret ønsker å anskaffe 
V-22 Osprey til redningsoppdrag og spesialopera-
sjoner, ifølge Jerusalem Post.

Luftforsvaret vil sende et team til USA for å 
evaluere flyet, og teamet vil framlegge en anbefa-
ling for det israelske luftforsvaret.

V-22 Osprey kan foreta vertikale takeoff og 
landinger ved å dreie motorene. I luften dreies 
motorene tilbake i horisontal stilling og flyet får 
samme egenskaper som et fly mht. hastighet og 
rekkevidde. V-22 Osprey er utviklet av Bell Heli-
copter og Boeing Rotorcraft Systems. 

Amerikanske V-22 Osprey. V-22 har en lastekapa-
sitet på ca ti tonn og kan frakte 24 soldater med 
fullt utstyr. Flyets rekkevidde med interne tanker 
er 2500 miles (ca. 4000 km) Foto: Petty Officer 
2nd Class Daniel J. McLain/ USMC.

Saab oppfyller offset-forpliktelser
Saab har nylig offentliggjort en 
rapport angående sitt gjenkjøpspro-
gram overfor Tsjekkia. Rapporten er 
godkjent av det tsjekkiske forsvar-
departementet.

I forbindelse med at Tsjekkia 
leaser 14 Gripen jagerfly, er Gripen 
Internasjonal kontraktsforpliktet til 
å generere gjenkjøp og industrielt 
samarbeid til en totalverdi av 25,5 
milliarder CZK (ca. 10 mrd. sven-
ske kroner). Dette tilsvarer hele 130 
prosent av verdien av leasingavtalen 
for de 14 flyene. Ifølge rapporten 
som nå er lagt fram, var den totale 
akkumulerte verdien av gjenkjøpene 
ved utgangen av 2010 hele 23,7 mil-
liarder tsjekkiske kroner, noe som innebærer at 
svenskene har oppfylt mer enn 93 prosent av gjen-
kjøpsforpliktelsen. I og med at gjenkjøpsprogram-
met løper til utgangen av 2014, ligger Gripen Inter-

national meget godt an til å oppfylle hele avtalen.
Gripen Internasjonal opplyser videre at også 

deres g jenkjøpsprogrammer i Sør-Afrika og 
Ungarn går meget bra.

Tsjekkia leaser 14 Gripen, noe som gir svenskene en gjenkjøps-
forpliktelse på hele 130 prosent av kontraktsverdien. Foto: Saab.

Rafale og Eurofighter 
på India shortlist
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Mistral-kontrakt «på vei»
Signeringen av kontrakten om leveringa 
av hangarskip av Mistral-klassen til 
Russland kommer, sa en talsmann for det 
franske forsvarsdepartementet nylig. 

– Jeg vet ikke hvor og når kontrakten 
vil bli undertegnet, men jeg kan bekrefte at 
kontrakten vil bli undertegnet, sa talsman-
nen videre.

Frankrike og Russland erklærte for en 
måned siden at de var klare til å signere 
avtalen, etter lange og krevende forhandli-
ger om pris og teknologioverføring.

Mistral-klassen er et helikopterbasert 
hangarskip tilpasset operasjoner i kyst-
nære farvann. Både Georgia og de baltiske 
stater har uttrykt bekymring over den rus-
siske anskaffelsen denne fartøystypen.

Ikke amerikansk  
missilvarslingssenter
Tsjekkia vil ikke ha noe senter for tidlig 
varsling av missiler, uttalte den tsjekkiske 
forsvarsministeren nylig.  Senteret var 
en del av de amerikanske planene for et 
rakettskjold i Europa, og var planlagt byg-
get i Tsjekkia.

Fra politisk hold ble senteret sett på 
som en kompromissløsning etter at pre-
sident Obama i 2009 skrinla planene om å 
bygge et større radaranlegg i Tsjekkia som 
en del av rakettskjoldet.

Meningsmålinger viste at mer en 70 
prosnet av tsjekkerne var imot radaren.

Rakettskjoldplanene har blitt møtt 
med sterk kritikk fra Russland, som har 
kalt planene en sikkerhetstrussel mot lan-
det, til tross for at USA har forsikret om at 
formålet med rakettskjoldet er å beskytte 
Europa mot missiler fra Iran.

Saab varsler nye  
versjon av Robot 70
Innen kort til vil en ny versjon av RBS 
70 (Robot 70) bli introdusert. Den nye 
versjonen vil ha forbedret siktesystem, 
avskjæringsrekkevidde og målsøking.

Robot 70 er et bærbart bakke-til-luft-
system. Systemet har en rekkevidde fra 
bakkenivå opp til 5000 meter, og missilet 
styres av laser, noe som gjør at systemet 
ikke kan jammes. Systemet kan både bru-
kes mot pansrede mål på bakken og mot 
små luftmål, slik som UAVer og krysser-
missiler.



Australia kjøper Seahawk
Den australske regjeringen har godkjent anskaf-
felsen av 24 stk MH-60R Seahawk «Romeo» 
marine kamphelikoptre. Prisen for anskaffelsen 
er over 3 milliarder dollar.

Det var i 2009 at Australia bestemte å utstyre 
sine marinefartøy med et nytt kamphelikopter. 
Helikopteret skal bl.a. brukes til anti-ubåt krig-
føring samt ha muligheten til å avfyre luft-til-
overflate-missiler.

De nye helikoptrene vil erstatte dagens 16 stk. 
Seahawk S-70B-2 helikoptre. I tillegg vil helikop-
trene gi marinen en luft-til-overflate-kapasitet.

Valget falt på MH-60R fra Sikorsky-Locheed 
Martin etter en konkurranse der også NH Indus-
tries tilbød NH-90 NFH, bygget i Australia av Aust-
ralian Aerospace.

Ifølge den australske regjeringen falt valget 
på MH-60R, da dette helikopteret gav mest for 
pengene, lavest risiko og i tillegg gav best intero-
perabilitet med den amerikanske marinen.

Australia planlegger å motta de første to helikop-
trene i midten av 2014. Kjøpet av de 24 «Romeo»-
helikoptrene innebærer at den australske marinen 
samtidig vil kunne utruste minst åtte krigsskip 
med kamphelikoptre.

Hypersonisk missil
Det amerikanske luftforsvarets for-
skingsinstitutt (US Air Force Research 
Laboratory) har sendt ut en formell 
forespørsel (RFI) for å framskynde 
utviklingen av et hypersonisk missil. Et 
hypersonisk missil vil ha en hastighet 
høyere enn 5 Mach (fem ganger lydens 
hastighet), dvs. mer enn 6100 km/time.

Selskaper som Boeing og Northrop 
Grumman har uttalt interesse for missilet. 

Australia kjøper MH-60R Sea-
hawk «Romeo». Foto: Sikorsky.
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Iran sender opp satellitt 
Iran har lykkes med å sende en satellitt 
opp i verdensrommet. Satellitten betegnet 
Rassad-1 ble sendt opp med en Safir-rakett 
og satt i bane 260 km over jordoverflaten. 
Satellitten har kapasitet til å fotografere 
jordoverflaten, opplyser landets arabisk-
språklige TV stasjon Al-Alam.

TV-stasjonen hevder videre at Rassad-1 
(Observasjon-1) satelitten vil gå 15 ganger 
rundt jorden per døgn.

Iran har et ambisiøst romprogram og har 
tidligere sendt opp en satellitt i bane (2009), 
samt sendt små dyr ut i rommet (2010).

Vestlige kilder frykter at Iran bruker 
sitt romprogram som dekke for å utvikle 
missiler som kan utstyres med atom-
stridshoder. Dette benektes imidlertid av 
iranske myndigheter.

I februar i år offentliggjorde president 
Mahmoud Ahmadiejad at landet utvikler 
fire nye satellittprototyper som man håper 
å sende ut i rommet før utgangen av 2012. 
Samtidig arbeider Iran med å utvikle ny 
motor til Safir-raketten, og den nye ver-
sjonen, Safir B1, vil ifølge iranske media 
kunne ta en 50 kilos satellit t ut i bane 
300–450 kilometer over jordover flaten. 
Iran har også en uttalt målsetning om å 
kunne sende en iransk borger ut i rommet 
før 2020.

Iran operer fortsatt F-14
Iran fortsetter å operere sine F-14 jagerfly 
til tross for amerikanske sanksjoner og 
restriksjoner på bruken av flyene, uttalte 
nylig den iranske luftforsvarssjefen.

– I dag kan vi produsere alle reservedeler 
som F-14 krever i Iran, og våre teknikere kan 
gjennomføre oppgraderinger og installasjoner 
på flyene, fortsatte luftforsvarssjefen. 

Flyene brukes regelmessig til trening og 
øvingsoppdrag.

Iran tester luftvernsystem
Iran har gjennomført en vellykket testsky-
ting med et nytt luftvernsystem, opplyser 
en talsmann for det iranske forsvaret. 
Luftvernsystemet Mersad, utstyrt med 
Shahin missiler, har kapasitet til å ramme 
luftmål på opp mot 150 kilometers avstand, 
opplyses det videre. Systemet er utviklet for 
å styrke Irans luftvernkapasitet.



Russland er i forhandlinger med Algerie om salg 
av Mi-28 NE helikoptre til det algeriske forsvaret.

Russerne håper på å signere en kontrakt slik 
at helikoptrene kan leveres i perioden 2012-17. 
Mi-28 er et toseters kamphelikopter utstyrt bl.a. 

med ildledningsradar, optiske systemer for natto-
perasjoner og Ataka antipanser missilsystem.

Algerie har tidligere kjøpt Mi-25 kamphelikop-
tre fra Russland. Mi-25 er eksportversjonen av det 
kjente russiske kamphelikopteret MI-24.

Øker Dreamliner-produksjonen
Boeing åpner en ny produksjonslinje for Boeing 
787 Dreamliner passasjerfly.

Produksjonslinjen er etablert i North Charles-
ton i South Carolina, og produksjonen vil begynne 
i løpet av sommeren.

De nye produksjonslokalene er på nesten 
60 000 kvadratmeter, og når produksjonen går 
for fullt vil det produseres tre 787 Dreamlinere 
i måneden. 

Tredje F-35 CV klar
Lockheed Martin har levert den tredje F-35 CV 
(CV=Carrier Variant) til det amerikanske forsva-
ret for testing.

Testprogrammet som flyet nå skal igjennom 
vil bl.a. fokusere på våpenintegrasjon, kommando 
og kontrollsystemet, beskyttelsessystemer og i 
hvilken grad flyet er tilpasset bruk fra hangar-
skip.

Tester HMS Illustrious
Den britiske marinen vil i løpet av få uker 
begynne sjøprøver med hangarskipet HMS Illus-
trious, etter at fartøyet har vært gjennom et 16 
måneder langt oppdateringsprogram.

Oppdateringene omfatter bl.a. installasjon 
av nytt kommunikasjonssystem og systemer for 
torpedoforsvar.

Oppdateringene innebærer at fartøyets kom-
munikasjons- og datasystemer samsvarer med 
systemene i resten av det britiske forsvaret, noe 
som er en forutsetning for informasjonsdeling mel-
lom ulike forsvarsenheter.

Det forventes at HMS Illustrious (foran) vil være 
tilbake i operativ tjeneste i slutten av juli i år. Bak 

følger de amerikanske hangarskipene USS Harry S. 
Truman and USS Dwight D. Eisenhower. 

Foto: Royal Navy.

Russisk Mi-28NE helikopter. Foto: Russlands forsvar

Mi-28 helikoptre til Algerie
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Filippinene mangler  
supersoniske jagerfly
Det filippinske luftforsvaret har ikke 
jagerfly som kan avskjære fiendtlige fly i 
filippinsk luftrom, bekrefter den filippin-
ske forsvarssjefen.

Etter at Filippinene faset ut sine F-5 
jagerfly for om lag seks år siden, har landet 
vært uten jagerfly som kan fly over lydens 
hastighet.

Forsvarsjefen forklarte at modernise-
ringsplanen for det filippinske forsvaret, 
som ble vedtatt i 1995, ble alvorlig ram-
met av den asiatiske finanskrisen i 1997, 
og at landets forsvar fortsatt har store 
utfordringer når det gjelder oppgradering 
av materiellet.

Filippinene vil imidlertid få kampheli-
koptere fra Polen i november i år, under-
streket forsvarssjefen, og la til at han vil 
fortsette å arbeide for å modernisere det 
filippinske forsvaret.

Jagerflymotorer stjålet?
Militærpolitiet i Israel har startet etter-
forskning av stjålne flydeler, opplyser en 
talsmann for det israelske forsvaret.

Talsmannen bekreftet meldinger i 
pressen om at åtte jagerflymotorer er blitt 
stjålet.

Ifølge den israelske avisen Maariv skal 
offisielle kilder i det israelske luftforsva-
ret ha uttalt at åtte motorer til F-15 og 
F-16 jagerfly er stjålet fra Tel Nof-basen. 
De samme kildene kunne også fortelle at 
motorene ikke lengre var i bruk, men mest 
sannsynlig var blitt stjålet for å selges som 
skrapmetall.

 

Russiske fly avskåret av 
nederlandske jagerfly
To F-16 fly fra det nederlandske luftfor-
svar har avskåret to russiske Tupolev 
Tu-95MS i Nordsjøen. De russiske flyene, 
som også er kjent som Bear Bombers, er 
langtrekkende bombefly, svingte vestover 
mot britisk luftrom etter at de var blitt 
avskåret av de nederlandske jagerflyene. 
Her overtok britiske jagerfly eskorten av 
de russiske flyene.

Det nederlandske luftforsvaret har all-
tid to bevæpnede F-16 jagerfly i beredskap 
for å avskjære uidentifiserte fly i neder-
landsk luftrom.



Terje sæTerØy (teks og foto)

Jeg skriver Familiedag med stor 
bokstav, fordi det har blitt et begrep 
der ute på Andøya, som alle vet hva 
er og som store og små gleder seg til 
hvert år. 

suksessfaktor. Det er barna som 
skal være i fokus. Dette er en Fami-
liedag der barna får utfolde seg med 
spennende ting så virker det som at 
det er en gjentagende suksess hvert 
år. Og suksess er det når over 100 

deltar hvert år. Det sies at skolen 
justerer sine aktiviteter etter Fami-
liedagen slik at barna får være med 
på denne viktige begivenheten. 

Familiedagen blir som regel 
arrangert i forbindelse med årsmø-
tet til lokalavdelingen, så det er fullt 
fokus på NOF disse dagene.

– De hadde også over 100 som 
deltok første gangen de arrangerte 
dette i 2003, sier Laila Lassesen 
Braaten. 
Hun er en av de mange initiativta-
kerne som drar dette i gang hvert 

år. I år ga leder, Stein-Håkon Eilert-
sen, Laila mye av æren for at denne 
dagen blir gjennomført. Men det 
ser ikke ut til å mangle på innsats-
vilje fra de andre heller. Min erfa-
ring med slike tiltak er at det som 
regel står igjen noen få som rydder 
i etterkant. På Andøya så var det 
tvert om.

Barna lyste av spenning og glede 
da to store gule brannbiler med 
vannkanoner som sprutet vann, 
kjørte inn på plassen foran Satelit-
ten. Etter litt mat til mannskapet på 
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Andenes 20. mai kl. 05.55: Widerøe-flyet tar av på tiden fra Andenes i retning mot Evenes og Bodø. 

Jeg er på vei hjem på «tidli»-flyet som visstnok gikk enda tidligere før. Med meg i bagasjen har jeg et 

kjempeflott minne fra Andøya og Familiedagen.

Barna i Fokus



brannbilene, var det tid for kjøring 
i etapper med barna som passasje-
rer ute på flystripa. 

Det var satt opp en provisorisk 
skytebane, der barna kunne få 
prøve å skyte med PaintBall mot 
blink. Og det så ut som at det klar-
te å konkurrere litt med brannbile-
ne med tanke på popularitet. Det 
var lang kø foran malingskulene.

fra 2003. Neste år vil det være den 
10. gangen de arrangerer dette.

– Det vil sikkert bli lagt opp til 
noe spesielt neste år, siden de har 
jubileum, men jeg vet ikke vet hva 
det blir ennå, sier Laila.

At barna fortsatt skal være grunn-
pilaren, er i hvert fall sikkert. Og at 
det blir brannbiler også neste år.

«Grunnleggeren» av ideen er 

Morten Sørlundsengen, som fun-
gerte som ATV for Laila mens hun 
var i svangerskapspermisjon. Mor-
ten er i dag nestleder i lokalavdelin-
gen og har en stor rolle i arrange-
mentet fortsatt. 

Det ble også tidlig i fasen fridd 
fra BFO om samarbeid, men dette 
var noe NOF hadde et stort ønske 
om å gjøre til et eget produkt. 

– Dette er NOF sin dag på And-
øya, så å samarbeide med andre 
ville mest sannsynlig vannet ut det 
begrepet som dette har blitt, sier 
Laila. Selv om dette er en NOF-dag 
så er det ikke noen som ekskluderes 
fra arrangementet. Medlemmer i 
andre organisasjoner ønskes også 
velkomne til en fin dag, sier hun.

ordfører, nestleder og karameller. På 
årets Familiedag var ordfører i 
Andøy, Jonni Solsvik, med for å 
informere om politiske tiltak i 
tiden, og ordføreren har også del-
tatt på tidligere møter. 

NOF sentralt var deltakende 
med nestleder Torbjørn Bongo. 
Medlemmene fikk oppdateringer 
og status i noen av de sentrale sake-
ne som spesielt opptar medlemmene 
på Andøya. SpareBank 1 og For-
svarets Personellservice, som er 
samarbeidspartnere, informerte om 
forsikring og pensjon.

Og som alltid er OTV Nordland 

på plass for å hjelpe til med arran-
gementet, samt dele ut karameller 
og «gadgets» til barn og voksne. 

– Det er så kjekt å se barna 
springe rundt med NOF-effekter 
hele året. Det være seg en god 
NOF-Buff mot nordavinden eller en 
lysende NOF-nøkkelring, sier Laila.

for kort dag. I NOFs handlingspro-
gram så står det: «Norges Offisers-
forbund skal bidra til at Forsvaret 
er en foregangsetat innen område 
familiepolitikk.» NOF avdeling 
Andøya har virkelig truffet spike-
ren på hodet med sin aktivitet. Det 
er verdt å merke seg at dette er NOF 
avdeling Andøya sitt produkt som 
de betaler og skal ta æren for i sin 
helhet. Kanskje Forsvaret også har 
noe å lære av NOF på Andøya?

Jeg prøver å finne noe å sette fin-
geren på i forbindelse med dette 
arrangementet, og jeg fant faktisk 
noe. Og det er at Satelitten Bar 
burde vært bittelitt større og at 
arrangementet burde vart enda len-
ger. Det hele var over så altfor fort! 

For NOF så bør dette være et til-
tak som må spres og som må stå for 
som et av de viktigste tiltakene opp 
mot familiene til våre medlemmer. 

Jeg vil gratulere NOF avdeling 
Andøya med et kjempearrange-
ment! 

Tusen takk for hyggelig selskap!

griLLiNg: Etter litt mat til mannskapet på brannbilene, var det tid for kjøring i etapper med barna som 
passasjerer ute på flystripa.

PAiNTbALL: Med kyndig veiled-
ning og stor stas traff barna blink 
med paintball.
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I desember 2009 kunngjorde de 

to største fagforeningene i For-

svaret, Norges Offisersforbund 

(NOF) og Befalets Fellesorga-

nisasjon (BFO), en overordnet 

forpliktende samarbeidsavtale 

i den hensikt å forme et grunn-

lag for en sammenslåing. 

ØisTeiN edVArdseN (leder KAFO)  

cArL WALdeMAr WiLheLMseN (leder NOFKA)

Samarbeidet mellom organisasjo-
nene skal tuftes på organisasjone-
nes grunnverdier og etablere gjensi-
dige forpliktelser, tillit, dialog og 
åpenhet. Hvor står vi i dag og hvil-
ke grep må vi ta i fremtiden for å 
komme lenger i prosessen?

I forkant av at NOF og BFO sig-
nerte den overordnede samarbeids-
avtalen, hadde organisasjonenes 
kadettutvalg, NOFKA og KAFO, 
startet egne samtaler rundt et mer 
forpliktende samarbeid på felles 
saker til det beste for kadettene. 
Samarbeidet utvalgene imellom har 
pågått siden denne gang og dette 
har mer eller mindre vært knirke-
fritt. På nyåret ble det i tillegg sig-
nert en formalisert samarbeidsav-
tale der det ble avklart kjøreregler 
for hvordan det skal samarbeides 
med nettopp det siktemål om en 
fremtidig sammenslåing. Vi ønsker 
med dette å gi våre perspektiver, 
både som utvalgsledere, unge offi-

serer og medlemmer av hver vår 
organisasjon, på status og veien 
fremover.

La oss først avklare hva det 
egentlig er vi som organisasjoner 
skal gjøre. Litt banalt, men vi har 
opplevd at denne påminnelsen må 
til – både til enkeltmedlem og til 
ansatte i organisasjonene. Så, hva er 
det en fagforening skal gjøre? En 
fagforening skal samle arbeidsta-
kere innenfor samme fag eller 
yrkesgruppe og ta vare på interes-
sene til denne gruppen innenfor 
lønn, arbeidsvilkår og velferdsgo-
der. Det er dette det koker ned til, 
det er til dette du og jeg som 
arbeidstakere trenger fagforeningen 
til. Med andre ord er gratis utstyr 
og vervepremier en bonus. Med 
dette perspektivet er det hevet over 
enhver tvil at én organisasjon for 
alle ansatte i Forsvaret både er et 
realistisk mål og formålstjenelig. 
Dette siden alle er underlagt samme 
lover og regler, og jobber i samme 
organisasjon. I så henseende er det 
i alles interesse at man har den ster-
keste fagforeningen til å fremme 
egen sak under forhandlinger. Stør-
relse er og vil alltid være proporsjo-
nalt med styrke rundt forhandlings-
bordet.

Med dette i bakhodet, hva er 
det da som hindrer oss? Det ene 
betinger det andre ufravikelig. Vi 
kan ikke snakke sammenslåing 
uten å snakke samarbeid som igjen 
forutsetter gjensidig tillit. Vårt 
poeng: alle vil ha det ryddig i 
borettslaget, men få vil delta på 
dugnad. Alle, fra topp til rot og 
motsatt, har et ansvar for å bidra i 
samarbeidet. Først da vil sammen-

slåing bli mulig og gjennomfør-
bart. Veien dit kan av noen sees 
som hard og kronglete, dette vet 
vi. De største utfordringene er kul-
tur, personlige følelser og erfarin-
ger, samt en manglende evne til å 
se på hva som er det viktigste med 
fagforeningsarbeid – å fremme de 
ansattes synspunkter og meninger 
til alles beste. Om prosessen gis tid 
og partene legger bak seg ulikheter 
bak seg og fokuserer på det som 
bør være i fokus, oss medlemmene, 
kan dette realiseres. Imidlertid 
påligger ikke ansvaret bare på 
hovedkontorene i Oslo. Det er 
nettopp et felles ansvar i hele 
strukturen – inkludert oss og deg.

Sist ønsker vi å avlive en seigli-
vet myte: Vår erfaring, både fra 
NOF og BFO, er at det finnes ikke 
dårlig samarbeid, bare dårlige 
samarbeidspartnere. Som gode 
ledere arbeider vi oss gjennom 
slike hindre. La oss slutte å være 
umodne og peke på andre fordi det 
er enklest. 

Vi har ennå til gode å høre et 
saklig godt argument mot samar-
beid og sammenslåing som tåler 
analytisk etterprøving. Matema-
tikken er enkel: Gevinsten ved 
sammenslåing er langt større enn 
risikoen og de eventuelle ulemper 
som kan oppstå underveis i proses-
sen. Hva er så budskapet vårt? 
Fortiden er tid lagt bak oss. Det er 
kun fremtiden foran oss som teller. 
Det er nå vi må ha fokus på de 
rette tingene, og ikke minst gjøre 
de rette tingene riktig – det er et 
felles ansvar. 

Perspektiver fra to kadetter

Samarbeid og sammenslåing  
er et felles ansvar
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Målet for forsvaret er å ha en kvin-
neandel på 20 prosent, men er det 
virkelig nødvendig å kvotere inn 
kvinner kun for å oppnå målet?

Det er et faktum at vi trenger 
kvinner i Forsvaret. Kvinner og 
menn tenker ulikt, og ser ulike løs-
ninger i forskjellige situasjoner. 
Kvinnelig tankegang er derfor meget 
ønskelig for Forsvaret, som i dag er 
en mannsdominert arbeidsplass.

skaper negativt syn. Antall kvinne-
lige søkere til befalsskolene har økt 
kraftig de siste årene, og alt tyder på 
at denne økningen vil fortsette også 
i fremtiden. Kvinner er viktig for 
Forsvaret, men dessverre finnes det 
også kvinner som ikke er egnet til en 
militær karriere. Kvinner som har 
kommet inn på kvotering, og ikke 
på gitte krav og ferdigheter, ødeleg-
ger for de kvinnene som fortjener sin 
plass på lik linje med guttene. Kvo-
tering skaper et negativt syn på 
kvinner i Forsvaret, stikk i strid med 
hva forsvarsledelsen ønsker. Kvinne-
lige soldater og offiserer blir lagt 
ekstra merke til, både innad i For-
svaret og ute i det sivile samfunnet. 
En kvinne i militær uniform blir sett 
på som noe særegent, noe som 
utstråler styrke og stolthet. Det skal 
være et symbol på at en militær kar-
riere er noe som ikke bare er forbe-
holdt menn, men også kvinner. 

Kvotering ødelegger dette, da 
den fører til at mange ikke-egnede 
kvinner får bære uniform og gjøre 
karriere i Forsvaret. For de egnede 
kvinnene er kvoteringen et stort 
problem, siden den fører til at alle 
kvinner skjæres over samme kam 
og blir sett på som uegnede.

Som ung kvinne i Forsvaret har 
man mye å bevise, både overfor 
andre og seg selv. Det negative 
synet på enkelte kvinner i Forsva-
ret, gjør at unge og nyutdannede 
kvinnelige befal må bevise at de 
passer til jobben i mye større grad 
enn mannlige befal. Dette til tross 
for at det kvinnelige befalet har 
fullført og bestått befalsskole, eller 
til og med krigsskole. Likestillings-
debatten pågår for fullt både i det 
militære og i det sivile. Allikevel er 
det rettet størst skepsis mot jenter i 
det militære, for her står det gamle 
synet på at dette er et yrke for menn 
fremdeles sterkt.

Motivasjonssvikt. Det skal også sies 
at mange kvinner som begynner på 

en utdanning i Forsvaret slutter 
halvveis grunnet motivasjonssvikt. 
Disse plassene som da går tapt skul-
le vært tatt av kvinner eller menn 
som virkelig er motiverte og egnede 
for militær utdanning. Her har For-
svaret mye å hente ved å sørge for 
at kvinnene som tas opp er av den 
typen som ikke gir seg halvveis. 
Forsvaret burde slutte å fokusere på 
antallet kvinner som bærer uni-
form, og heller fokusere på at de 
som gjør det faktisk er egnet til det. 
På denne måten vil det bli tydelig at 
opptakene i Forsvaret er kjønns-
nøytrale, og at det å gjøre militær 
karriere er noe som kun de spesielt 
egnede får muligheten til.

Kvinnekvotering?
I kjølvannet av FOS (Felles opptak og seleksjon) kan man igjen sette spørsmålstegn ved kvinnekvote-

ring. Det har i mange år vært fokus på å få flere kvinner inn i Forsvaret, og i den forbindelse har stadig 

spørsmålet om kvinner kvoteres inn på befalsskolene eller ikke dukket opp. 

Illustrasjonsfoto.
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Reisevaluta
Hva er lurt å ta med seg av kort og kontan-
ter på reise? Vi skal til både til Europa og 
Asia i ferien.

ToVe, sANdANe

Mitt tips er å ta med bankkortet ditt 
samt ett kredittkort. Med to kort 
har du gardert deg om ett av kortene 
slutter å virke. Er du ekstra forsiktig, 
sørger du for at kortene ikke oppbe-
vares sammen. Om du skulle miste 
eller bli frastjålet et kort, vil du fort-
satt ha ett kort igjen.

I tillegg er det alltid er greit å ha 
med litt kontanter, enten i lokal 
valuta eller norske kroner. Ofte 
finner du et vekslingskontor eller 
en minibank på flyplassen der du 
lander.

Vær oppmerksom på at enkelte 
kredittkort har en regionsperre 
som gjør at kortet ikke kan bru-
kes i utvalgte deler av verden. Har 
du kort med kredittsperre,kan du 
gå inn i nettbanken og åpne kor-
tet for de landene dere skal besø-
ke, inkludert land dere skal mel-
lomlande i.

 MAgNe guNderseN

To boliger
Jeg har kjøpt meg ny bolig, men har ikke 
solgt min gamle ennå. Dekker hjemfor-
sikringen begge steder? Koster det noe 
ekstra?

s. L., sLeMMesTAd

Ja, innboet ditt er dekket på begge 
steder i en periode på inntil 3 år. Og 
det koster ikke noe ekstra.

MAgNe guNderseN

Flytting
Jeg har hørt at forsikringen min kan dekke 
leie av container i forbindelse med flytting. 
Stemmer det?

rigMor, TroMsØ

Nei, det stemmer nok ikke. Vanlige 
flytteutgifter, som leie av container, 
dekkes ikke av forsikringen.

LOfavør kollektiv hjemforsik-
ring dekker tilfeldige og plutselige 
skader på innbo og gjenstander, 
også ved flytting. Derfor er du dek-
ket om dine ting blir skadet mens 
de midlertidig oppbevares eller 
fraktes i container. Du får også 
erstattet skade på innbo oppstått 
under transport og inn- og utbæ-
ring mellom bolig og bil.

 MAgNe guNderseN

Kansellering
Har nettopp bestilt Hellas-tur. Dekker rei-
seforsikringen fra LOfavør mitt økonomiske 
tap dersom det blir kaos der og reiseope-
ratør kansellerer reisen, men ikke betaler 
tilbake beløpet? 

eLeNA j., LiLLesTrØM

I utgangspunktet skal du ha tilbake 
pengene fra reiseoperatør hvis rei-
sen blir kansellert. Det gjelder uan-
sett årsak til kanselleringen. Men 
du har ikke krav på å få dekket 
andre økonomiske tap enn forskud-
det du har betalt for reisen.

De aller fleste norske turopera-
tører er medlem av Reisegarantifon-
det. Hvis din operatør går konkurs 
og derfor ikke kan betale deg til-
bake, vil du i stedet få utlegget dek-
ket av fondet.

MAgNe guNderseN

Utleie
Hvis jeg leier ut leiligheten min i 4 måneder 
og noe skjer med mine ting, gjelder min 
innboforsikring da? Eller må den som leier 
ha en egen innboforsikring?

hALdis, jessheiM

Så lenge du ikke melder flytting til 
folkeregisteret, vil din LOfavør kol-
lektiv hjemforsikring gjelde for ditt 
innbo i din leilighet. Hjemforsikrin-
gen gjelder både på ditt faste 
bosted, som er folkeregistrert adres-
se samt på midlertidige adresse i 
Norden.

Men leieboeren din er ikke dek-
ket av din forsikring. Han eller hun 
må ha sin egen innboforsikring.

MAgNe guNderseN

Høreapparat
Er høreapparat forsikret i Kollektiv Hjem?

eNdre g., TroNdheiM

Ja, din kollektive hjemforsikring 
dekker høreapparat, i likhet med 
annet løsøre og innbo i Norden. 
Det vil si at du er dekket hvis høre-
apparatet blir stjålet fra boligen 
eller blir utsatt for annen plutselig 
og uforutsett skade.

Egenandelen for skader på høre-
apparat eller annet løsøre og innbo 
som dekkes av hjemforsikringen er 
3000 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
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Miniheftet er et unikt verktøy i hverdagen din 
som ungt befal. På et øyeblikk blir du kastet ut 
i en jungel av lover, regler og avtaler. Norges 
Offisersforbund har samlet den viktigste infor-
masjonen i dette miniheftet. Husk at du her kun 
får et utdrag fra det mest relevante regelverket, 
har du spørsmål utover dette tar du kontakt 
med din nærmeste områdetillitsvalgte!

her er litt av informasjonen du finner i folderen!
• Grunnlønn
• Arbeidsplan
• Flytting til nytt tjenestested
•  Flytting og skattemessig  

pendling
• Bolig og kvarter
• Kost
• Stillingsbeskrivelse
•  Midlertidig fungering i  

høyere stilling
• Ferie
• Permisjon
• Forsikringer

Last ned heftet på www.nof.no
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FRA ELEV TIL

BEFAL l  Hvor mye får jeg i lønn?
l  Hva er et øvelsestillegg?

l  Hvordan har jeg krav på å bo?
l  Får jeg ferie?l  Hva betaler jeg i skatt?

3780_fra elev_mai2011.indd   16

24.06.11   13.47

Fra elev til befal!

Lønnsfolder
NOF mener vi jobber for å leve, og 
ikke lever for å jobbe. Men det er 
klart, uten penger på konto blir det 
vanskelig å leve. I denne folderen 
finner du informasjon om hvilken 
lønn du har krav på. 

Du vil også finne ut hvor mye til-
legg du får når du er på øvelse, har 
vakt eller jobber overtid. 

Nytt for 2011 er at denne også nå 
kommer som applikasjon til smart-
telefoner. 
Gå inn på nof.no eller i app store/
android store og last den ned til din 
telefon!

LØNNSTABELL
ny pr. 1. juli 2011

 

NORGES OFFISERSFORBUND
Møllergata 10, 0179 OSLO

Tlf sentralbord: 982 83 310. 
 

www.nof.no

Nå også som App
for IPhone og
androide.
Se nof.no

Husk adresseendring!
For at du skal få Befalsbladet og annen 
medlems informasjon send adresseendring til:
post@nof.no 

LØNNSTABELL
ny pr. 1. juli 2011

 

NORGES OFFISERSFORBUND
Møllergata 10, 0179 OSLO

Tlf sentralbord: 982 83 310. 
 

www.nof.no

SMS: Bli medlem i NOF!
Skriv < NOF MEDLEM navn, adresse postnr.-/sted >

Send til 2077 og du mottar innmeldingsblankett i posten.
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Åpenhet i Forsvaret – bare når 

det passer ledelsen?
Leste for litt siden om forsvarssjef 
Harald Sunde som refser Arild Dre-
gelid for å ha rettet kritikk mot 
regjeringen i medaljesaken. Samti-
dig sier Sunde at åpenhet er viktig 
for han, både når det gjelder proses-
ser og resultater. Selv har jeg blitt 
forsøkt irettesatt etter uttalelser  
i miljøammunisjonssaken. Dette 
minner ikke aldri så lite om dob-
beltmoral og kollektive herskertek-
nikker. 

Jeg mener bestemt at Forsvaret 
trenger flere generaler som sier 
meningen sin offentlig. Refselse av 
Dregelid og andre forsvarsansatte i 
media vil føre til at folk blir sitten-
de inne med meningene sine, og 
ikke tør å være åpne. Åpenhet blir 
kun forbeholdt de med minst å 
miste, offiserer flest risikerer ikke 
karrieren sin for noen meningers 
skyld. 

Dette er desverre ikke noe nytt, vi 
så det samme under Sverre Diesen. 
Ja, Diesen selv holdt tilbake en del 
meninger helt til han hadde forlatt 
forsvarssjefstolen. Hva var han redd 
for? Kanskje den samme pisken 

som Leif Sverre Rosén fikk smake 
da han uttalte at han aldri ville 
sendt sin egen sønn til Meymaneh. 
Det var nettopp fordi Rosén for-
talte sannheten at forsvars- og poli-
tisk ledelse ble presset til å få på 
plass adekvat kirurgisk dekning. I 
dag vet hele nasjonen hvor viktig 
denne kapasiteten er for våre solda-
ter der ute. 

I det siste har miljøammunisjon 
vært en stor sak, og det toppet seg 
da en kompanisjef i Hæren ikke 
lenger ville utsette soldatene sine 
for kruttgassene som gjorde dem 
syke. Da dette ble meldt videre til 
forsvarsledelsen, var navnet på 
kompanisjefen noe av det første de 
ønsket å vite. Heldigvis var rappor-
ten skrevet slik at navnet ikke skul-
le komme frem før senere. Man kan 
jo undre seg om ikke forsvarsledel-

sen heller burde bekymret seg for 
om soldatene som lå på kaserna 
med kraftig metallfeber, fikk tilsyn 
av lege. Eller ønsket man å lukke 
munnen på et uromoment som ikke 
hadde korrekt syn på saken? Kom-
panisjefen fortjener honnør for at 
han tok ANSVAR som leder.

Det må ikke herske tvil om at 
«ansvar» er en av tre uttalte kjerne-
verdier i Forsvaret. De andre er 
«respekt» og «mot». Mot ser du hos 
Dregelid som tør stå for sine menin-
ger. Mot som han gjentar da han 
sier han står inne for det han har 
skrevet, selv om sjefen hans velger å 
refse han i offentlig media. Nær-
mere gapestokken kommer man 
ikke i 2011.

De etiske retningslinjene for for-
svarssektoren sier også at «Ansatte 
har som alle andre en grunnleg-
gende rett til å delta i den offentlige 
debatt, også om forsvarssektorens 
virksomhet». Er det slik at de etiske 
retningslinjene bare gjelder når det 
passer ledelsen?

Da jeg selv uttalte i Dagbladet at 
«vi i Hæren er dritt lei av å være 
forsøkskaniner» i miljøammuni-
sjon-saken, fikk jeg i ettertid høre 
at forsvarsledelsen ville ha meg iret-

Åpent brev til forsvarssjefen

Ammokassen 

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.

Fo
to
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or
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ar

et

«Det er en ukultur som 

nå får lov til å vokse 

frem dersom vi skal  

refses for åpenhet og 

våre meninger»
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tesatt for dette. Heldigvis var det 
noen som hvisket ledelsen i øret om 
de forskjellige rollene som finnes i 
arbeidslivet. 

Det er en ukultur som nå får lov til 
å vokse frem dersom vi skal refses 
for åpenhet og våre meninger. Dre-
gelid sa vel bare det som mange 
andre tenkte, og jeg tror at både 
regjering og departement er voksne 
kvinner og menn som tåler å høre 
slike meninger. Her burde den siste 
kjerneverdien til Forsvaret trekkes 
frem – respekt. Klarer forsvarsledel-
sen å vise respekt for meningene 
våre ? Eller skal vi sables ned og 
kues til stillhet – til det bare er en 
gjeng med logrende hunder igjen?

Jeg vil spørre: Hvor står forsvarsle-
delsen i spørsmålet om ytringsfri-
het? Jeg ser at man uttaler et ønske 
om åpenhet, men registrerer at 
handlingene ikke er i tråd med dette 
ønsket. For nordmenn flest oppfat-
tes ytringsfrihet som en av grunnpi-
larene i vårt vestlige demokrati. 
Forsvaret er satt til å beskytte 
demokratiet, og i ytterste konse-
kvens skal vi påtvinge våre demo-
kratiske prinsipper på andre stater 
(Afghanistan/Libya). Hvordan kan 
det da ha seg at vi ikke klarer å 
etterleve de samme prinsippene i 
våre egne korridorer?

Når jeg skriver dette, gjør jeg det 
som tillitsmann og hovedverneom-

bud. Et verneombud skal overvåke, 
varsle og handle i samsvar med 
arbeidsmiljøloven. Det er derfor 
min plikt å reagere på den stilen 
som forsvarssjefen legger opp til. 
Han har gjennom offentlig refselse 
tatt et betydelig skritt i retning av å 
gjøre Forsvaret til en mer lukket 
institusjon. Noe som igjen vil få 
konsekvenser for muligheten til å 
opprettholde ett godt arbeidsliv, og 
ikke minst få på plass en forbedret 
helse-, miljø- og sikkerhetskultur.  

ThoMAs NorMAN hANseN
tillitsvalgt hovedverneombud offiser

«i det siste har miljøammunisjon vært en stor sak, og det toppet seg da en 

kompanisjef i Hæren ikke lenger ville utsette soldatene sine for kruttgassene 

som gjorde dem syke»

Gjennom LOfavør får du forsikringer som gir deg bedre dekning. Hent dine fordeler på
lofavør.no eller medlemstelefon: 81532600, SMS: Send LOT [Ditt postnr.] til 26250
Gj LOf få d f ik i i d b d d k

FORSIKRINGER MED BEDRE DEKNING

LOfavør 210x147.indd   2 09.08.11   14.07



Pensjonen økte med 3,96 prosent 
ved oppgjøret i 2011. Etterbetaling 
vil selvfølgelig skje.

Vi har også fått mange spørsmål 
angående regulering av pensjoner, 
og vil ta for oss de mest aktuelle 
reguleringene.

reguLeriNg AV PeNsjoNer:

regulering av pensjoner  
under utbetaling
Stortinget har vedtatt at pensjon 
under utbetaling skal reguleres med 
snittet av lønn og pris. Dette inne-
bærer justering med lønnsvekst for 
deretter å fratrekkes en fast faktor 
på 0,75 prosent.

Det gir følgende regnestykke: 
Regulering = lønnsvekst x (1-0,0075)
Den faste faktoren på 1-,0075 er lik 
et fratrekk på 0,9925.

Dette betyr at pensjon under utbe-
taling i tjenestepensjonsordningen 
reguleres noe svakere enn tidligere. 
Reguleringsreglene i SPK er tilpas-
set folketrygden, og den nye regule-
ringen kalles indeksering.

Indekseringen tilsvarer omtrent 
gjennomsnittet av lønns og pris-
vekst, og er ment å opprettholde kjø-
pekraften til pensjonistene. Indekse-
ringen skal sikre en stabil utvikling 
av pensjonene i forhold til lønnsut-
viklingen de yrkesaktive har.

regulering av særalderspensjon
Særalderspensjon, altså alderspen-
sjon for dem med lavere aldersgren-
se enn 70 år, reguleres som alders-
pensjoner for øvrig. Særalderspen-
sjon under utbetaling reguleres med 
lønnsvekst multiplisert med fakto-
ren 0,9925.

For å kompensere for at disse 

pensjonistene ikke skal få lavere 
ytelser enn de som står i arbeid 
frem til 67 år, reguleres pensjons-
grunnlaget da med lønnsveksten 
frem til 67 år.

regulering av etterlattepensjoner
Reguleringen av etterlattepensjoner 
i SPK følger de samme regulerings-
reglene som i folketrygden. Etterlat-
tepensjoner til etterlatte under 67 
år reguleres derfor med lønnsvekst, 
mens etterlattepensjoner til etter-
latte over 67 år reguleres med 
lønnsvekst multiplisert med fakto-
ren 0,9925.

Pensjonsoppgjøret 2011
Vi har fått mange telefoner i det siste med spørsmål om vår pensjon. 
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LIVET ER MER ENN BILER. DET ER Å SITTE I EN NY VELUTSTYRT 
2012 MODELL SOM TAR DEG TIL VANN, VIND OG FRYDEFULLE SVEV. 
DERFOR LANSERER VI VOLVO V50 LIMITED EDITION.

2012 MODELL

NYE VOLVO V50 LIMITED EDITION

FRA KR 293 800,-*
VEIL. PRIS.  NOF-MEDLEMMER FÅR MEDLEMSRABATT 
HOS AUT. VOLVOFORHANDLER.

Volvo. for life

VOLVO V50 LIMITED EDITION
* VEIL. PRIS INKL. FRAKT-, LEVERINGS- OG ADM. KOSTNADER LEVERT OSLO. GJ.SN. FORBRUK 3,8–9,0 L/100 KM. CO2-UTSLIPP 99–211 G/KM. TILBUDET GJELDER
ALLE NYE 2012 MODELLER UT JUNI 2011 ELLER SÅ LANGT BEHOLDNINGEN REKKER. VOLVOS DIESELMODELLER HAR PARTIKKELFILTER SOM STANDARD. VI TAR
FORBEHOLD OM TRYKKFEIL. AVBILDEDE BILER KAN HA EKSTRAUTSTYR. TREFF VOLVO PÅ FACEBOOK.COM/VOLVOCARSNO OG WWW.VOLVOCARS.NO

LIMITED EDITION
Du får:  
Skinninteriør
Elektronisk klimaanlegg
Cruise Control
Bluetooth handsfree
Vannavst. sideruter foran
Skinn, alu og kromdetaljer
R-design detaljer
Sølv rails
Dual Xenon hovedlys
17” alu. felger
Rygge- og regnsensorer
... og 10 andre tillegg

KR. 0,-
VERDI KR. 37 000,-

Terje With
Leder i NOFs pensjonistutvalg

Pensjonistspalta



fra Nof kaleNdereN

Ny veteranadministrasjon fra 1. august.
Etableringen er et resultat av en prosjektgruppe, ledet av general Robert Mood, som ble 
behandlet i Forsvarssjefens ledergruppemøte 19. mai 2011. Målsettingen er en styrket 
veterantjeneste fra høsten 2011.

Forsvarets avtale med Norwegian for innenlands flygning utløper januar 2012. Forsvaret 
skal utlyse nytt anbud. Organisasjonene har fått mulighet til å fremme innspill til nytt 
kravdokument.

Ny medlemsavtale med axr.no alle nof medlemmer får 17,5 % rabatt på alle produktene til 
Oakley, Arnette, Power Balance, Camelback, Leatherman og Sanuk, sjekk www.axr.no

Skolen fører frem til underoffiserseksa-
men og middelskoleeksamen. Ansøkere 
maa 15. september 1912 ha fyldt 17aar. 
Andragenderne, der bør være inde ved 
skolen inden 15. desember d.a maa inde-
holde oplysninger om alder og adresse 
samt være bilagt med: 

1. Vandelsattest
2. Attest om tidliger skolegang
3. Lægeerklering (særskilt skema som vil 
bli tilsendt ved hendvendelse til skolen)

Nærmere oplysninger erholdes ved hend-
vendelse til skolens chef.
Grev Wedels pl 7, Kristiania

For 100 år siden
Utdrag fra Underofficersbladet • Kristiania 1911

Arrangement dato sted
Forbundsstyremøte 1. september Oslo

HTV-samling 7.-8. september Oslo

NOF-samling 13.-14. september Oslo

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

ros…

til forsvarets hoved-

verneombud for å ha 

stått løpet ut i miljø-

ammosaken – og til 

slutt fått støtte fra 

Arbeidstilsynet

…og ris

til forsvarssjefen for 

å strekke en offiser for 

å gi uttrykk for sitt syn 

i medaljesaken

Følg NOF på internett. Daglige oppdateringer på:  

www.nof.no

2. Brigades Underoffisersskole Optar  nye elever i januar
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NFF Norsk Flytteforbund - Når kvalitet og service teller
nff@flytteforbund.no • www.flytteforbund.no • Boks 13 Hovseter, 0705 Oslo •  Telefonnr : 810 01 111

NORSK FLYTTEFORBUND

40 år 1963-2003

NFF Norsk Flytteforbund
AS Adams Express, 
Boks 206 Skøyen, 0213 Oslo 
Tel 23011450
Faks 23011451
oslo@adamsexpress.no         
www.adamsexpress.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NFF Norsk Flytteforbund

❦

❦

❦

❦

❦

❦

❦

❦

❦

❦

❦

❦

❦

❦

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

NORSK FLYTTEFORBUND

40 år 1963-2003

NFF Norsk Flytteforbund
AS Adams Express, 
Boks 206 Skøyen, 0213 Oslo 
Tel 23011450
Faks 23011451
oslo@adamsexpress.no         
www.adamsexpress.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	 ❦

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

	 ❦

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

	 ❦

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

	

H. Konglevoll Transport AS
Jordalsveien 42
5105 Eidsvåg i Bergen.
TLF. 55 25 98 00
Faks. 55 25 98 98
post@hkonglevoll.no
www.hkonglevoll.no

	 ❦

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

	 ❦

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

	 ❦

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

NFF Norsk Flytteforbund  
– Når kvalitet og service teller

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

NFF Norsk Flytteforbund

FlyttiNg er eN tillitssak – se etter NFF logoeN

NFF grunnlagt 1963


