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Ta kontakt med oss på:  
telefon 21 07 57 00  

faks. 21 07 57 25
e-post: fp@fp.no

Husk vår nye besøksadresse: 
Svovelstikka 1, Helsfyr

Se vår hjemmeside for mer informasjon og gode tilbud: www.fp.no

FP LÅN FP Lån til bolig/fritids-

bolig – 80% av lånetakst – nedbetaling 

inntil 25 år – meget gunstig rente!

FP usikrede forbrukslån inntil kr. 200.000,- 

uten noen form for gebyrer. 

Kan nedbetales over 10 år.

KONTOKREDITT  
Kr. 50.000,-  Raskt og enkelt – (for de som 
er i tjeneste og har nettbank)

SPARING Lønnstrekk –  

enkleste spareform. Disponeres enkelt  

via FPs nettbank.

Handle hos FUNIF? 
Som medlem kan du belaste din konto i 

Forsvarets Personellservice.  

Nå  50 øre i rabatt!

Forsvarets Personellservice  (logo øverst i annonsen) 

Kunne vi bruke et høstbilde ? 

I fokus:           Esso – Nå  50 øre i  rabatt! 
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Den gjeldende samfunnskontrakten mellom Forsvarets ansatte og politikerne synes nå innfridd. Regjeringens 

lovnad i forhold til økonomi i inneværende langtidsplan ble oppfylt i forslag til forsvarsbudsjett for 2012, som 

ble fremlagt i oktober. I tillegg er det også foretatt bevilgninger for å følge opp «Handlingsplan for veteraner» 

og ivaretakelse av  «Kompensasjonsordningen for psykiske belastningsskader». Disse bevilgningene er både 

viktige og riktige, og igjen må jeg gi honnør til Regjeringen for å følge opp planer i form av handling. 

Dette til tross har vi fortsatt store utfordringer når det gjelder balanse mellom oppgaver og ressurser, og jeg 

registrerer at vi også i år sliter med å få effektuert avsatte midler på investeringssiden.    

I skrivende stund skal Forsvarssjefens fagmilitære råd og oppstart av neste planperiode være gjort kjent for 

personellet i Forsvaret og den lokale prosess igangsatt. Jeg må som forbundsleder i denne sammenheng uttrykke 

stor bekymring når jeg ser hva vi som tillitsvalgte har mottatt som grunnlag. Tallstørrelser og økonomi er totalt 

fraværende og det som skulle gitt innblikk i begrunnelsen for de omfattende forslagene, er etter vår oppfatning 

ikke til stede.  Hovedavtalen med tilpasningsavtale (HA/TA) viser til at partene i virksomheten møter som 

likeverdige parter, noe som også er forutsetningen for at partene skal kunne gjennomføre en god behandling. 

Til tross for at forsvarssjefen på sine rundreiser ute ved avdelingene har poengtert at HA/TA skal følges, er 

det med skuffelse jeg registrerer at vi ikke er i nærheten av å oppfylle denne lovnaden. Våre tillitsvalgte er i 

forhold til det som er mottatt, ikke i nærheten av å kunne gi gode anbefalinger, ei heller vurdere konsekvensene. 

Forbundet er heller ikke, gjennom den sentrale høringen vi skal levere, i stand til å kunne bidra med annet 

enn kvalifisert synsing. Vårt handlingsprogram stiller krav til hvordan Norges Offisersforbund skal opptre i 

forhold til omstillingsprosesser, og jeg må i denne sammenheng fremheve følgende to punkter:

•  omstillingene skal ta særlig hensyn til de personellmessige konsekvenser. alle endringer i Forsvarets organisasjon 

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

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

for Forsvaret.

Jeg kan ikke være med å behandle noe som ikke kan behandles på en forsvarlig måte. Vi vet hva vi har, men 

overhodet ikke hva vi får, og en slik gambling er jeg pliktig å markere med rødt flagg!

Vernepliktens fremtid blir også et diskusjonstema, og i denne sammenheng har Norges Offisersforbund 

utarbeidet en vernepliktsstudie som beskriver verneplikten i et historisk perspektiv og grunnlaget for verne-

pliktens fremtid. Studien er nå overlevert alle stortingspolitikere, politisk ledelse, samt forsvarssjefen, og jeg 

anser studien som et bidrag til diskusjon om det viktige temaet «Hva slags forsvar skal vi ha»? 

Forbundet vil legge dokumentet ut som en PDF på våre hjemmesider, slik at alle gis mulighet til å ta del i 

innholdet.

Keiserens nye klær  
– eller et forsvar for fremtiden
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 Jeg kan ikke være med å behandle noe som 

ikke kan behandles på en forsvarlig måte.
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HJELP OSS Å YTE GOD SERVICE!
Over hele landet har vi medarbeidere som hver dag 

arbeider for å innfri forventninger til god service 

og trivsel. Vi ber derfor om din hjelp til å påvirke 

motivasjonen og gleden ved å yte god service!

Opplever du medarbeidere i Forsvarsbygg som 

yter en god innsats kan du gi dem ”et klapp på 

skulderen”.

 
Klikk deg inn på:  

www.forsvarsbygg.no/roseller skann denne med din smarttelefon

Tlf: 815 70 445

E-post: servicesenter@forsvarsbygg.nowww.forsvarsbygg.no



morTeN HANseN (tekst)

– Fortsatt er det ikke samsvar mel-
lom ressurser og oppgaver. Det er et 
sprik som har blitt opparbeidet over 
mange år. Ett godt budsjett løser 
ikke de problemene, fastslår Egil 
André Aas, forbundsleder i Norges 
Offisersforbund (NOF).

Han poengterer at neste års bud-
sjett ikke løser de grunnleggende 
problemene i Forsvaret.

for mye ute. Nestleder Torbjørn 
Bongo mener Forsvaret har vært for 
gode til å levere det de skal. Spesielt i 
internasjonale operasjoner har belast-
ningen vært større enn forutsett.

– Vi har tatt på oss de oppdragene 
vi har blitt bedt om, og sendt ut 
flere folk enn det var forventet i 
langtidsplanen. Det har andre deler 
av Forsvaret måtte lide for. Enten 
ved at oppgaver ikke har blitt 
utført, eller ved at man har vært 
nødt til å leie inn eksterne – og 
dyrere – folk. Slik kan det ikke fort-
sette i lengden, sier Bongo. 

NOFs ledelse er imidlertid for-
nøyd med at Forsvaret blir priori-
tert i statsbudsjettet.

– Det er veldig bra at Regjerin-
gen oppfyller langtidsplanen. De er 
den første regjeringen i moderne tid 
som gjør det. Forsvaret har grunn 
til å være fornøyd med budsjettet, 

spesielt med tanke på at det er et 
stramt budsjett for de fleste andre 
departementene, sier Aas.

fullfører planen. Mens de fleste stats-
rådene har måtte gi ved dørene, har 
forsvarsminister Grete Faremo god 
grunn til å være fornøyd. Det er i 
alle fall statssekretær i Forsvarsde-
partementet, Roger Ingebrigtsen

– Det er vel første gangen siden 
andre verdenskrig at en regjering 
har innfridd langtidsplanen, sier 
Ingebrigtsen.

I 2012 øker bevilgningen til opp-
følging av langtidsplanen med 283 
millioner kroner. Dermed fullfører 
Regjeringen løftet om en bevilg-

Fornøyde med budsjettet – ikke med balansen

Langtidsplanen oppfylles. Alle forsvarsgrenene styrkes. Veteransatsingen styrkes. 

Forsvaret er det nærmeste man kommer en budsjettvinner i år. Men fortsatt er 

det ikke balanse mellom oppgaver og budsjett.
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Fornøyde med budsjettet – ikke med balansen
ningsøkning på 895 millioner kro-
ner i løpet av perioden 2009 til 
2012.

styrker forsvarsgrenene. Alle for-
svarsgrenene får en styrking av sine 
budsjetter. I hæren utgjør styrkin-
gen av budsjettet 183 millioner kro-
ner. Mesteparten av styrkingen vil 
bli brukt i nordområdene.

Sjøforsvaret styrkes med 105 
millioner kroner. Dette gir rom for 
at alle fartøyene i Nansen- og 
Skjold klassen vil bli tatt i bruk – så 
fremt de blir ferdige og klare til 
bruk.

Luftforsvaret styrkes med 84 
millioner kroner. Blant annet vil 

innføringen av C-130J transportfly 
ferdigstilles, og NH-90 helikoptre 
mottas og innføres.

Heimevernet styrkes med 54 
millioner kroner. Budsjettøkningen 
vil gi betraktelig mer treningsvirk-
somhet. 50 prosent av forster-
knings- og oppfølgingsstyrken skal 
trenes årlig fra 2012.

Kystvakten kommer dårligst ut. 
Og blir styrket med seks millioner 
kroner. Patruljeaktiviteten i indre 
og ytre kystvakt videreføres på 
2011-nivå, og ingen fartøy vil bli 
lagt permanent til kai.

Bevilgningen til norske styrker i 
utlandet er på samme nivå som i 
2011

Krever økning. Hvor mange seilings- 
og treningsdøgn budsjettet vil 
utgjøre, blir ikke klart før nærmere 
årets slutt.  NOF mener det vil være 
uakseptabelt om antallet aktive 
døgn blir redusert. Både Bongo og 
Aas forutsetter at Regjeringen ikke 
lener seg tilbake og er fornøyde 
etter dette budsjettet. Men fortset-
ter arbeidet de har startet.

– Det som nå er viktig er at bud-
sjettøkningen må fortsette inn i 
neste langtidsplan. Dette er påkrevd 
for å skape en nødvendig balanse 
mellom oppgaver og ressurser, sier 
Aas.

sKAL seiLe: Alle fartøyene i Nansen- og Skjold klassen vil bli tatt i bruk – så fremt de blir ferdige og klare 
til bruk. Her seiler fregatten KNM Otto Sverdrup ut fra Bodø. FOTO: Forsvarets mediesenter

mYe uTe: Forsvaret har brettet opp ermene og sagt ja til de internasjonale operasjonene de har blitt pålagt. 
Det sliter på de som blir igjen. Her en norsk ISAF-soldat på en CV90 stormpanservogn i Afghanistana. FOTO: 
Torgeir Haugaard/Forsvarets mediesenter
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Forsvarsdepartementet har besluttet å 
kjøpe de fem indre Kystvakt-fartøyene 
i Nornen-klassen som nå leies fra 
rederiene.

morTeN HANseN (tekst)

Forsvaret går dermed til innkjøp 
av de fem fartøyene i Nornen-klas-
sen, henholdsvis «KV Nornen», 

«KV Tor», «KV Heimdal», «KV 
Fram» og «KV Njord». Kjøpet har 
en kostnadsramme på 477,5 milli-
oner kroner. 

– Å eie fartøyene selv er både 
mer økonomisk gunstig, og gir en 
mer fleksibel indre Kystvakt, sier 
statssekretær Roger Ingebrigtsen.

Ved å eie fremfor å leie, beregnes 
en innsparing på 7 mill. kroner 
etter 11 år og 111 mill. kroner etter 
26 år. I tillegg gir det Forsvaret 

større frihet gjennom å lettere 
kunne tilpasse Kystvaktens drifts-
budsjett i takt med endringer i ope-
rative og økonomiske forhold. 

– NOF forutsetter, og krever, at 
en vesentlig del av denne innsparin-
gen går til å sikre tilstrekkelig 
bemanning på fartøyene. Det må 
også være et krav at det sikres et 
seilingsnivå på alle fartøy i kyst-
vakten som er hensiktsmessig og gir 
en god utnyttelse av fartøyene.  

Veteranarbeidet styrkes
Veteranarbeidet blir styrket betrak-
telig i 2012. Regjeringen foreslår å 
videreføre den særskilte kompensa-
sjonsordningen for veteraner som 
har pådratt seg psykiske belast-
ningsskader i perioden 1978 til 
2010 med 110 millioner kroner. 
Dette er en økning på 59 millioner 
kroner. I tillegg vil den styrke For-
svarets apparat til å ivareta vetera-
nene med 30 millioner kroner. 

Egil André Aas mener det er gle-
delig lesning at veteranenes innsats 
blir verdsatt, også gjennom stats-
budsjettet.
– De midlene som er satt av til 

veteranarbeidet og kompensa-
sjonsordningene er viktige og rik-
tige. Regjeringen viser i handling 
at de nå vil rette opp mange gamle 
synder, fastslår Aas.

mer musikk og festning
Regjeringen bevilger fem millioner 
kroner mer til kultur i forsvarssek-
toren. 

Det betyr blant annet mer pen-
ger til Forsvarets musikk og til fest-
ningsverkene. 

– Musikken er en viktig kultur- 
og tradisjonsbærer både internt i 
Forsvaret, men også i samfunnet 
for øvrig. Musikken får derfor en 

styrket satsing, spesielt rettet mot 
de mindre korpsene, og de seremo-
nielle aktivitetene skal fortsatt prio-
riteres, sier forsvarsminister Grete 
Faremo.

Budsjettøkningen skal gå til 
blant annet å videreføre Komman-
dantskapene og videreutvikle muse-
ene. I tillegg skal det etableres et 
kulturforum.   

– For å følge opp intensjonene i 
kulturmeldingen etablerer Forsvars-
departementet et Kulturforum. Kul-
turforumet vil blant annet utveksle 
informasjon om kulturvirksomhe-
ten i Forsvaret, sier Faremo.

KJØPes: KV Nornen er et av de fem kystvaktfartøyene som nå kjøpes av Forsvaret. Foto: Forsvarets mediearkiv
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Forsvarsdepartementet kjøper fartøy
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   Venter på 
        jobbtilbud
   Venter på 
        jobbtilbud

På Rygge flystasjon henger «Kari traa» fastspent 
under taket. Etter å ha blitt plukket ut av et F-16,  
og fraktet fra Kjeller, har hun ikke vært helt i form. 
Det er tid for å teste henne.

▲ ▲



BeNTe suNNiVA suNde (tekst) 

– Vi er dyktige til dette.
Arnt Haugen lener seg tilbake i 

stolen, ler så han rister bak den 
grønnkamuflerte uniforma si.

– Det vil være et stort tap for det 
nye foretaket dersom de ikke gir oss 
gode tilbud. Det er klart at det er 
vanskelig å erstatte den kompetan-
sen vi sitter på, sier han.

Hva skjer med jobbene? 21. okto-
ber i år ble det avgjort at Luftforsva-
rets Hovedverksted på Kjeller(LHK) 
skal omdannes til statlig foretak. 
Allerede innen 15. desember skal 
det nye statlige foretaket være på 
plass. Aerospace Industrial Main-
tenance Norway (AIM Norway) skal 
da bli den nye arbeidsplassen til 
omlag fire hundre ansatte fra det 
nåværende LHK.

De to kapteinene som er stasjo-
nert på Rygge, vil ikke få videreført 
sine militære stillinger til det nye 
foretaket. Arnt Haugen og Lars Ous-
torp vil da måtte velge mellom enten 
å gå over i sivil stilling i AIM Norway, 
eller bli videreført til en annen stilling 
internt i Forsvaret.

– Vi har fått sterke signaler på at 
vi er ønsket over i det nye foretaket. 
Men om vi aksepterer, avhenger jo 
også av om det tilbudet vi får er bra 
nok, sier Oustorp.

Pensjonsordninger. Både Oustorp 
og Haugen påpeker at det er viktig 
at de ikke skal tape noe på å bli med 
over til det nye foretaket.  De sier at 
avgjørelsen vil tas basert på to ting; 
Hva forsvaret gir av permisjon, og 
hvilket tilbud det nye foretaket gir.

Hvis Oustorp og Haugen må gå 
over i sivile stillinger i det nye foreta-
ket, mister de muligheten til å gå av 
med pensjon på særaldersgrense.

– Og det er ikke ok. Det betyr at 
vi må jobbe ti år lenger enn regnet 
med, sier Oustorp.

Skjønner vedtaket. Haugen og 
Oustorp sier at de begge skjønner 
behovet for å omdanne LHK til et 
statlig foretak.

– Jeg skjønner at dette er nød-
vendig for å kunne opprettholde en 
konkurransedyktighet. Vi er veldig 
fornøyde, bortsett fra at vi mister 
jobbene. Samtidig er det trist at 
kompetansen forsvinner ut fra For-
svaret, sier Oustorp, som har jobbet 
på Rygge siden 1988. 

Han mener at utredningsproses-
sen i forkant av omdanningsvedtaket 
bærer preg av de to, som militært 
ansatte, har vært i mindretall.

– Prosessen har nok gått litt 
skeivt. Men så er det heller ikke 
logisk at vi to skal velte en så stor 
sak. Det er viktig å understreke at vi 
ikke er sinte på noen, men nå må 

man ordne opp i dette og komme 
med et jobbtilbud så snart som 
mulig, sier Oustorp.

sivilt ansatte. Anders Melheim, pro-
sjektleder for etableringen av LHK 
som statsforetak, mener at de sivilt 
ansatte i liten grad vil bli påvirket av 
at arbeidsplassen blir videreført til et 
nytt foretak.

– De sivile får tilbud om viderefø-
ring til det nye foretaket. Pensjonsord-
ningene skal videreføres, og avtalever-
ket skal videreføres frem til 2014. Etter 
15. desember vil de se at det henger 
et nytt skilt over døra, og det er egent-
lig det hele, sier Melheim.

I stortingsproposisjon 3 S om 
omdanning av LHK til statsforetak blir 
det lagt til grunn at alle sivilt ansatte 
skal videreføres til det nye foretaket. 
Om lag 40 ansatte ved LHK har i dag 
sin stilling i avdelingen Forsvarets 
laboratorietjenester (FOLAT).  Denne 
enheten inngår ikke i det nye foreta-

De to LHK-kapteinene stasjonert på Rygge er kanskje de som 

påvirkes mest av at LHK i desember omdannes til statlig foretak.

uuNVÆrLige: Med nesten 20 års erfaring innen faget mener Arnt Haugen (t.h.) og Lars Oustorp seg trygge på at de får tilbud i det nye foretaket.

TeNTe iKKe: Arnt Haugen og de andre ansatte klarte ikke å tenne «Kari Traa» på første forsøk. – Dette er 
helt vanlig. Det er bare å vente og prøve igjen, kommenterer verkstedmesteren.



ket, og de ansatte vil bli videreført 
som forsvarsansatte.

De som er ansatt ved LHK på 
omdanningstidspunktet vil få videre-
ført sitt medlemskap i Statens pen-
sjonskasse.

Melheim mener at de ansatte 
stort sett er fornøyd med omdannin-
gen til statsforetak.

– Dette er en gladsak for de 
ansatte. Det nye foretaket vil sikre 
bevaring av kompetanse, og også 
rekruttering. Vi kommer til å lyse ut 
flere titalls nye stillinger allerede i år. 
Her vil det også være mulighet for 
lærlinger å søke, sier Melheim.

Ikke tatt med. Odd Einar Eilert-
sen, forhandler i Norges Offisersfor-
bund (NOF) uttrykker skepsis til det 
nye statlige foretaket.

– Jeg er skeptisk til å ta elemen-
ter bort fra forsvaret. All erfaring 
viser at kostnadene ved å kjøpe til-
bake samme tjenester er høyere enn 

ved egen regi. Forsvaret bør nå være 
beredt på å betale mer for de samme 
tjenestene.

Eilertsen er heller ikke tilfreds med 
måten Norges Offisersforbund har 
blitt tatt med i utredningsarbeidet.

– Vi har blitt helt oversett i dette 
hurtigtoget av et utredningsarbeid. 
Selv om det er bare er to ansatte i 
LHK som er organisert gjennom 
NOF, skal vi ivareta våres medlem-
mer på lik linje med andre forbund, 
sier Eilertsen. Han opplyser at for-
bundet ikke ble informert om utred-
ningsprosessen, før den var nær-
mere ferdigstilt.

– Arbeidsgiver har en plikt til å 
orientere arbeidstaker i slike saker. I 
denne saken, der Fellesforbundet 
har vært pådrivere, har NOF vært 
tilsidesatt.

«Kari Traa» besto ikke testen. 
F100-motoren med det kvinnelige 
tilnavnet ville ikke tenne skikkelig 
denne dagen.

uuNVÆrLige: Med nesten 20 års erfaring innen faget mener Arnt Haugen (t.h.) og Lars Oustorp seg trygge på at de får tilbud i det nye foretaket.

Luftforsvarets  
hovedkvarter Kjeller(LHK)
•   Avdeling ved Kjeller flystasjon ved  

Lillestrøm.
•   Driver med reparasjon og vedlikehold 

av fly, flymotorer, flyinstrumenter, 
aggregater, radarer og radio-, tele- og 
datautstyr.

•   Har om lag 400 ansatte. To av disse er 
militært ansatte stasjonert på Rygge. Der 
drives det tungt vedlikehold av flymotorer.

•   LHK skal i desember 2011 omdannes 
til statlig foretak. Forsvarsdeparte-
mentets begrunnelse er at virksom-
heten må videreutvikles og gjøres 
konkurransedyktig innen F-16 og Sea 
King forsvinner rundt 2020.

•   De sivilt ansatte vil videreføres til det 
nye foretaket.

•   De militære stillingene forsvinner.
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Det har lenge vært klart at forsvars-
sjef Harald Sunde går inn for at 
Forsvarets nye jagerflybase skal 
ligge på Ørlandet. Får Sunde det 
som han vil i sitt høringsutkast til 
langtidsplan for Forsvaret, vil Bodø 
som militær flystasjon være historie 
i 2024.

– Stemmer lekkasjene, stiller jeg 
meg undrende til rådene forsvars-
sjefen gir. Han sier han baserer dem 
på den forrige langtidsplanen Slik 
virker det ikke på meg, sier Øystein 
Hansen, crew-chief ved flystasjonen 
i Bodø.

Han trekker fram politikernes 
uttalte nordområdesatsing som et 
av områdene som ikke videreføres. 

– Dette er ikke en satsing på 
nordområdene. Det minner heller 
om en nedsabling. Hvis det skulle 
bli en dragkamp om ressursene i 
nord ønsker man jo ikke å gjøre noe 
som vil eskalere en eventuell kon-
flikt. Har man flyene i nord, så har 
man dem der. Har man flyene i sør 
– og må flytte dem nordover, så vil 
det oppfattes som en eskalering, 
sier Hansen.

usikre tall. Han stiller seg også 
undrende til at man stiller seg bom-
bastisk bak tallmaterialene som så 
langt er kommet fram. 

– Avinor har selv innrømmet at de 
har bommet med en halv milliard i 
Bodøs disfavør. I tillegg er støyrap-
porten som er lagt fram, slik jeg 
oppfatter det, i fordel Bodø. At man 
baserer seg på usikre tall blir som å 
spille Lotto. Det synes jeg ikke man 
bør gjøre når det gjelder planleggin-
gen av basestruktur, sier Hansen. 

Selv har han jobbet ved flystasjo-
nen siden 2000, og er etablert i 
Bodø med familie. Det både tror og 
håper han at han vil fortsette med.

– Blir det lagt ned i Bodø, har jeg 
tre alternativer: Finne meg en sivil 
jobb, finne en annen militær jobb i 
Bodø eller pendle til Ørlandet. Men 
det er ti år fram i tid, og vanskelig 
å forestille seg. Jeg tror heller ikke 
Bodø blir nedlagt. Jeg må tro på 
fortsatt drift, sier Hansen.

Andøya. Men det er ikke bare Bodø 
som vil bli rammet. Hele Luftfor-
svaret vil gjennomgå store endrin-
ger de neste ti årene. Hardt vil det 
gå ut over Andøya, som sakte, men 
sikkert bygges ned.

– Det vi på Andøya leser ut av 
lekkasjene fra forsvarssjefens råd er 
at han ikke vil ha Orion-flyene, sier 
Stein Håkon Eilertsen, leder av 
Norges Offisersforbund (NOF) på 
Andøya.

Etter det Befalsbladet erfarer vil 
Andøya foreløpig beholde sine fire 

Orion P-3C, mens de to P-3N vil 
utfases mot slutten av dette tiåret. 
Også den militære flyplassdriften 
ved Andøya avvikles i den kom-
mende langtidsplanperioden. For-
svarssjefen ser for seg at all flyplass-
drift utenom Ørlandet avvikles, og 
at ansvaret overtas av andre. 

etterspurt. Eilertsen, som er system-
operatør på Orion, konstaterer at 
konsekvensen av å miste to fly får 
store ringvirkninger.

– Med to fly mindre blir slitasjen 
på de resterende flyene større, og 
levetiden forkortes. Men det under-
bygger det vi har sett lenge. Det 
foregår en sniknedleggelse av And-
øya, fastslår Eilertsen.
Han erkjenner at Andøya er dyr i 
drift, men mener det er en bevisst 
strategi fra Luftforsvaret.

Luftforsvar
i endring

BLir i BodØ: Øystein Hansen tror ikke politikerne hører på       forsvarssjefen, men lar Bodø beholde flystasjonen. Selv kommer han ikke til å flytte – uansett resultat. Foto: Margrethe Bratt.

Luftforsvaret vil gjennomgå store endringer – hvis forsvarssjefen 

får det som han ønsker.
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– Mangel på personell og flyde-
ler gjør at vi får fly for lite. Dermed 
øker kostnadene per flytime. Det 
koster å ha flyene stående på bak-
ken, fortsetter han.

Eilertsen påpeker at etterspørse-
len etter tjenestene til Orion er stør-
re enn de oppgavene de utfører.

– Det vi ser er at vi får skryt fra 
NATO for den jobben vi gjør. Våre 
tjenester blir etterspurt – både av 
det militære og det sivile. Problemet 
er at ingen vil betale for det vi gjør, 
sier Eilertsen.

Han er uenig med dem som hev-
der at de nye jagerflyene – F-35 – 
kan gjøre mange av de samme opp-
gavene som Orion.

– Med all respekt; det er tøv. 
Orion kan ikke erstattes av F-35, 
fastslår Eilertsen.

Han setter sin lit til at politiker-

ne står ved sin uttalte satsing på 
nordområdene. For får forsvarssje-
fen det som han vil, blir det lite 
operativt luftforsvar utenom Indre 
Troms.

– Jeg regner med at politikerne 
ser fornuften og nytten av å ha 
Orion og Andøya med videre, sier 
Eilertsen.

færre folk. Etter det Befalsbladet 
erfarer, forventes det – ifølge for-
svarssjefens fagmilitære råd – at 
bemanningen i Luftforsvaret vil gå 
ned. Mesteparten av reduksjonen 
vil skje i den kommende planperio-
den, og hardest rammet vil bli 
yrkesbefal og sivilt ansatte.  

Også på Rygge vil det bli endrin-
ger. Baseforsvarstaktisk skole og 
baseforsvar flyttes til Ørlandet, og 
den militære flyplassdriften avvi-

kles også her. Også Luftforsvarets 
tre DA-20-fly flyttes til Gardermo-
en. Igjen står Rygge med en kom-
paktbase for helikoptre, samt Luft-
forsvarets ledelse med generalin-
spektøren for våpengrenen og hans 
staber. 

I de kommende årene vil også 
siste rest av luftforsvarsaktivitet 
flyttes fra Sola. 

Vil ikke spekulere
Talsperson for Forsvaret, major Eystein Kvarving, 
vil ikke kommentere innholdet i langtidsplanen.

– Forsvarssjefen ser frem til å legge frem et 
helhetlig og nøye gjennomarbeidet militærfaglig 
råd til Regjeringen den 24. november.  Inntil rådet 
formelt er fremlagt forsvarsministeren blir det 
ikke riktig å bidra til spekulasjoner om innholdet, 
sier Kvarving.

BLir i BodØ: Øystein Hansen tror ikke politikerne hører på       forsvarssjefen, men lar Bodø beholde flystasjonen. Selv kommer han ikke til å flytte – uansett resultat. Foto: Margrethe Bratt.
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– Uakseptabel reduksjon– Uakseptabel reduksjon

ProfesJoNALiseriNg: Forsvarssjefen foreslår  
å bytte ut vernepliktige med vervede.  
Illustrasjonsfoto: Forsvarets mediesenter/Adrian Lombardo/HKA
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I sitt fagmilitære råd foreslår for-
svarssjef Harald Sunde å legge ned 
2. infanteribataljon med støtteen-
heter. Dette kan bety at hele 1500 
vernepliktige ikke lenger trengs, og 
nærmere 500 befalsstillinger i Indre 
Troms blir overflødige. Deler av 
dette skal erstattes med vervede.

Med det henter Sunde fram tan-
kegodset til sin forgjenger i for-
svarssjefsstolen, Sverre Diesen: en 
mer profesjonalisert hær med større 
vekt på vervede enn vernepliktige. 

surrealistisk. Det får områdetillits-
valgt i Troms og Finnmark, Pål 
Nygaard, til å tenne.

– Det forundrer meg at Sunde, til 
tross for at Stortinget ettertrykkelig 
gikk imot Diesens forslag, nå koker 
opp de samme forslagene, sier 
Nygaard.

I inneværende langtidsplan, som 
ble vedtatt i 2008, slås det fast at 
Hærens tyngdepunkt skal ligge i 
nord. Dette samsvarer med Regje-
ringens satsing på nordområdene. 

– Vi inviteres til å drøfte fagmili-
tært råd. Til denne drøftingen er vi 
ikke forelagt ett eneste organisasjons-
tablå som beskriver hvilke endringer 
som foreslås. Ei heller hvor mange 
befalsstillinger som blir berørt. Invi-
tasjonen til å delta i denne drøftingen 
framstår derfor som en surrealistisk 
seanse, sier Nygaard.

Han mener det er helt uaksepta-
belt at Hæren skal reduseres med en 
manøverbataljon, slik at Forsvaret 
står igjen med to manøverbataljo-
ner. Han påpeker at man ved 
omstillingen i 1992 startet med 13 
brigader i Hæren. 

– Den gang kunne Hæren stille 
med 190 000 mann hvis alarmen 
gikk. Tallet i dag er promiller, kon-
staterer Nygaard.

Han stiller spørsmålstegn ved 
hvilket ambisjonsnivå Hæren skal ha.

– Skal man i det hele tatt ha en 
brigadeambisjon for Hæren, så må 

man ha minst tre bataljoner.
Nygaard mener forslagene blir 

enda mer uforståelige, siden det 
innebærer at også støtteavdelingene 
i 2. bataljon legges ned.

– Det vil igjen bety at Hærens 
støttebataljoner – blant annet sam-
band, CSS og sanitet – blir margi-
nalisert og tynnet ut. Og vi vil ha 
dårligere mulighet til å levere til 
bidragene i utlandet enn vi allerede 
har i dag, sier Nygaard.

rekrutteringsproblem. Når det gjel-
der forslaget om å øke andelen av 
vervede, har NOF og Nygaard ikke 
noe prinsipielt imot det. Men NOFs 
klartalende representant i de to 
nordligste fylkene stiller spørsmåls-
tegn med hvordan forsvarssjefen 
har tenkt å gjennomføre det.

– Når over halvparten av bataljo-
nene skal være vervet, hvor skal 
disse grenaderene få sin grunnut-
danning hen? Vi setter store spørs-
målstegn om størrelsen på rekrutte-
ringsbasen – de vernepliktige – hen-
ger sammen med det behovet som vil 
kreves. Hvordan blir det når antallet 
vervede går kraftig opp, samtidig 
som antallet vernepliktige går kraf-
tig ned? spør Nygaard.

Han konstaterer at det med 
dagens system til tider er store pro-
blemer med å etterfylle den ene 
bataljonen – Telemarkbataljonen – 
med vervede, etter hvert som det 
rulleres ut folk.

– I tillegg er det et sug etter ver-
vede i etterretningsbataljonen, sani-
tetsbataljonen og øvrige støttebatal-
joner. Som om ikke det er nok, vet vi 
at heimevernet baserer sine 30 000 
mann på det som Hæren kan utdan-
ne og overføre etter at førstegangs-
tjenesten er over. Fra mitt ståsted vil 
forutsetningen for å øke antallet ver-
vede være at 2. bataljon beholdes 
som en vernepliktiktsbasert manø-
verbataljon, sier Nygaard. 

stikke hodet i sanden. Han ser helt 
klart fordeler med vervede miljøer i 
Forsvaret, men konstaterer at man 
like fullt må være realistiske.

– Skal vi velge et system, må man 
se på utfordringene som følger med 
dette systemet. Vi kan ikke som 
strutsen, stikke hodet i sanden, og 
forutsette at rekrutteringen kommer 
et sted fra, fastslår Nygaard. 

opprør mot 
forsvarssjefen
Sp-topper i Troms og Nordland 
varsler opprør og kamp mot for-
svarssjef Harald Sunde ut fra 
den siste tidens lekkasjer.

– Vi er på krigsstien, sier 
stortingsrepresentant Irene Lange 
Nordahl (Sp).

Hun og kollega Janne Sjelmo 
Nordås reagerer kraftig på at 
forsvaret av nordområdene skal 
bli kraftig svekket.

– Det blir etter sigende ingen 
kampfly i nord, store deler av 
Hæren forsvinner fra landsde-
len og HV blir strippet. Dette 
forslaget rokker ved hele balan-
sen i Forsvaret, og er i strid med 
regjeringserklæringen om å 
satse strategisk på nordområ-
dene, sier Nordlands Sp-repre-
sentant på Stortinget.

– Dette vil være en svært 
betenkelig utvikling. Dersom 
kampflyene lokaliseres på 
Ørlandet, vil de ikke ha rekke-
vidde lengre enn til midt i Finn-
mark. Det vil være svært beten-
kelig dersom vi bare må basere 
oss på Kystvakten helt i nord, 
sier Janne Sjelmo Nordås.

Hun argumenterer i stedet 
for en todelt løsning med kamp-
fly både på Ørlandet og i Bodø, 
selv om dette blir dyrere.

– Det dreier seg om store 
arealer som skal overvåkes, og 
det er i nord hvor verdiskapnin-
gen i form av olje og gass vil 
skje. Dessuten blir det økt 
skipstrafikk gjennom den nord-
lige maritime sjøruta via Arktis.

Irene Lange Nordahl reagerer 
kraftig på at forsvarssjefen nå 
legger opp til å satse på vervede 
bataljoner i stedet for alminnelig 
verneplikt.

– Dette oppfatter jeg som en 
omkamp. Stortinget har relativt 
nylig slått fast at vi skal basere 
oss på alminnelig verneplikt. 
Dette er et viktig prinsipp. Sam-
tidig vil jeg stille spørsmål ved 
hvordan oppfølgingsstyrken 
skal sikres dersom det blir en 
ordning med vervede soldater, 
sier Troms-representanten.

(ANB)

Forsvarssjef Harald Sunde vil 

legge ned 2. bataljon i Troms. 

Tragisk at brigadeambisjonene 

forlates, mener NOF-tillitsvalgt.
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lingsprosesser i Forsvaret fører 

til sosial dumping. Det ønsker 

han rettet på i tariffoppgjøret 

til våren.

ANders HAuge-eLTViK (tekst og foto)

LO Stats tariffkonferanser er gjen-
nomført, og innspillene fra tillits-
valgte fra hele landet danner grunn-
laget for LO Stats krav til tariffopp-
gjøret 2012. På konferansen i 
Tromsø var NOF godt representert, 
og de tillitsvalgte manglet ikke ting 
de ville ha rettet på.

Taper lønn. Pål B. Nygaard er mis-
fornøyd med at Forsvaret nylig har 
senket en mengde ansatte i grad.

– I den siste omstillingsprosessen 
skjedde det jeg kaller sosial dum-
ping. 1000 stillinger ble senket i 
grad, og med det i lønn. Fra juli til 
august gikk flere hundre ned i lønn, 
selv om de er i samme jobb. Sosial 
dumping gjelder ikke bare uten-
landske arbeidstakere, det skjer 
også internt i Forsvaret, sier han.

Nygaard vil ikke legge skylden 
på LO Stat. Han ønsker seg også 
tillegg på de ulike lønnstrinnene, 
samt en pott for å utligne forskjeller 
som oppstår. 

– Som befal, er det dokumentert 
at vi gjennom flere år har hatt en 
mindrelønnsutvikling enn andre i 
vårt tariffområde. Dette er en kon-
sekvens av at en stor andel av 
befalsstillinger er tidsbegrensede, 
og at når de lyses ut har vi kun 
drøftingsrett på lønnsnivået de 
lyses ut på. Vi opplever at stillinger 
systematisk senkes i lønn ved utly-
sing, opplyser han.

forsikringer. Nygaard er også sterkt 
kritisk til forsikringsordningene, og 
viser til at hans etterlatte vil få mer 

i erstatning om han skulle omkom-
me på fritiden enn om det skjer i 
tjenesten innenlands.

Han advarer også mot situasjo-
nen på de militære verkstedene.

– På de militære verkstedene, har 
vi befal på regulativlønn som leder 
ansatte på overenskomst. Vi har 
flere eksempler på at våre ledere tje-
ner mindre i lønn enn dem de er 
satt til å lede, forteller han.

forventninger. Det er fortsatt et 
drøyt halvår igjen til partene møtes 

i neste års hovedtariffoppgjør. Men 
da LO Stats landsomfattende rekke 
med tariffkonferanser ble innledet i 
Oslo i oktober, slo LO Stat-leder 
Tone Rønoldtangen fast at tariff-
oppgjøret allerede er i gang. 
Rønoldtangen brukte deler av sin 
innledning til å minne om situasjo-
nen i verden rundt oss, og slo fast at 
det ikke bør stilles for høye forvent-
ninger om fete lønnstillegg i 
2012-oppgjøret.

iNNsPiLL: Pål B. Nygaard krever endringer i lønnssystemet i Forsvaret.

– Sosial dumping i Forsvaret
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Å bli ufør 
er en strek 
i regninga

Når du ikke lenger kan jobbe, får du fort en økonomisk 
nedtur, i tillegg til annen nedtur. Med LOfavør Uførepensjon
slipper du å tenke på at din helsetilstand skal gå utover 
tingene som betyr mye for deg. 

Se hvilke økonomiske konsekvenser det vil ha for deg å bli ufør, 
send LIV til 2440 eller besøk lofavør.no

LOfavør helside 210x297.indd   2 26.09.11   13.41
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En moderne bombe i dag består av 
to deler: stridshodet, dvs. selve 
bomben, og styringssystemet. 
Stridshodet utgjør størstedelen av 
bomben både vektmessig og stør-
relsesmessig. Stridshodet kan fun-
gere som en egen enhet, altså som 
en bombe uten styring. En slik 
bombe vil falle fritt etter at den er 
sluppet, og presisjonen i målet vil 
være relativt dårlig. En bombe uten 
styringssystem kalles ofte en «dum 
bombe».

Når en «dum bombe» får 
påmontert et styringssystem, får 
man en såkalt «smart bombe». 
Dette er en bombe som kan styres 
mot målet etter at den er sluppet. 
Styringen foregår ved at styrefinner 
på bomben justerer bombens kurs 
mens den faller, noe som gir en 
betydelig bedre presisjon. Ved at 
bomben også får en slags glideflukt, 
vil en slik bombe også kunne oppnå 
en viss rekkevidde fra den blir slup-
pet. Rekkevidden vil selvsagt være 
avhengig av type bombe, flyets has-
tighet og fra hvilken høyde bomben 
slippes, men opplyses å kunne være 
opp mot 25–30 km for enkelte 
bombetyper med visse typer sty-
ringssystemer.

Alle bombene som er brukt av 
norske fly i Libya er smarte bom-
ber, dvs. bomber utstyrt med sty-
ringssystem.

Bombene de norske flyene har brukt 
er av typene:
GBU-12 med MK-82 
GBU-38 med MK-82 
GBU-31/1 med MK-84 
GBU-31/3 med BLU-109

I betegnelsen over representerer 
betegnelsen GBU typer styringssys-
tem, mens MK-82/84 og BLU-109 
representerer bombens stridshode. 
De ulike styringssystemene kan 
brukes på ulike typer stridshoder. 

sTridsHoder:
mK-82. MK-82-stridshodet består 
av en strømlinjeformet stålbeholder 
med en nominell vekt på 227 kg og 
en lengde på 2,2 meter. Diameteren 
er 27,3 centimeter. Men selv om 
bombens nominelle vekt er 227 kg, 
kan den reelle vekten variere mel-
lom 232 og 259 kg avhengig av 
konfigurasjonen. 

Stålbeholderen er fylt med 89 kg 
Tritonal sprengstoff som detonerer 
i målet.

Tritonal er en blanding av 80 
prosent TNT og 20 prosent alumi-
niumspulver. Aluminiumspulveret 
øker både varmeeffekten og lengden 
av trykkbølgens varighet når TNT 
sprengstoffet detonerer. Tritonal er 
anslått til å være ca. 18 prosent 
kraftigere enn TNT alene.

mK-84. MK-84 er den største av 
MK-80 serien av bomber og består 
også av en strømlinjeformet stålbe-
holder, fylt med 429 kg Tritonal 
sprengstoff. MK-84 har en nominell 
vekt på 907 kg, men også for denne 
bombetypen kan totalvekten vari-
ere avhengig med ulike konfigura-
sjoner. Lengden er 3,3 meter og 
diameteren er ca. 46 cm. 

MK-84 kan lage krater opp til 
15 meter i diameter og 11 meter 
dypt når den treffer bakken. Bom-
ben kan slå gjennom opp til 38 cm 
metallvegger og 3,4 meter med 
betong, avhengig av hvilken høyde 

bomben slippes fra. Dødelige splin-
ter kan spres i en radius av mer enn 
350 meter fra bombens nedslags-
punkt.

BLu-109. BLU-109 (Bombe Live 
Unit) er en penetrasjonsbombe 
beregnet for å penetrere inn i 
betongbunkere eller andre hardt 
beskyttede konstruksjoner. Bomben 
penetrerer inn gjennom beskyttel-
sesveggene før den detonerer.

BLU-109 består av en stålbehol-
der fylt med 240 kg Tritonal (i 
enkelte versjoner også andre typer 
sprengstoff) Bomben har en lengde 
på 2,4 meter og en diameter på 37 
cm. Bombens totale vekt er 874 kg. 

sTYriNgssYsTemer:
gBu-12. GBU-12 er et laserbasert 
styringssystem. GBU-12 består av 
en lasersøker i «nesen» på bomben 
samt styrefinner. 

Når laserstyrte bomber brukes, 
belyses målet med en laser fra flyet. 
Bomben retter seg inn etter det 
reflekterte lyset fra laserpunktet i 
målet. Om lasersøkeren foran på 

Bomber i Libya
De norske F-16 flyene har avsluttet sine operasjoner i Libya og 

returnert til Norge. I løpet av ca. fem måneders engasjement slapp 

seks norske F-16 fly anslagsvis 588 bomber av ulike typer.

ØVersT: En MK-82 bombe med GBU-12 styringssystem.     Foran på bomben er lasersøkeren. Foto: Billy Smallwood of the Air Force News Agency.
uNder: «Dum bombe» uten styringssystem. Foto: Virginia    Reyes of the Air Force News Agency.
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bomben registrerer at bomben er 
ute av kurs i forhold til laserpunk-
tet, vil finnene korrigere bomben 
tilbake på kursen igjen.

Laserstyrte bomber gir en god 

presisjon når målet er belyst med en 
laser. Ifølge produsenten vil en 
bombe med  GBU-12 styringssys-
tem i 99 prosent av tilfellene treffe 
målet innenfor en radius av 1,5 

meter, mens bomber uten lasersty-
ring under tilsvarende forhold vil i 
99 prosent av tilfellene treffe målet 
innenfor en sirkel med ca. 100 
meter radius.

Rekkevidden for en bombe 
utstyrt med GBU-12 styringssystem 
opplyses å være opp mot 15 km 
avhengig av bombetype, flyets 
høyde når bomben slippes samt fly-
ets hastighet.

Svakheten med laserstyrte bom-
ber er at målet må belyses for at 
bomben skal finne fram til målet. 
Dvs. at bomben må slippes slik at 
piloten i flyet hele tiden mens bom-
ben faller, eller i alle fall på slutten 
av bombens bane, kan belyse målet 
med laseren. I tillegg vil tåke, røyk 
eller skylag kunne gjøre at presisjo-
nen av en laserstyrt bombe reduse-
res betydelig.

GBU-12 produseres av ameri-
kanske Lockheed Martin og Rayt-
heon.

gBu-38 og gBu-31. GBU-38 og 
GBU-31 (samt GBU-32) er styrings-
systemer for bomber og inngår i det 
som gjerne omtales som JDAM 
(Joint Direct Attack Munition).

 JDAM er basert på GPS-styring 
for å finne fram til målet, noe som 
gjør bombene uavhengige av vær-
forholdene. Når JDAM er montert 
på en «dum bombe», får bomben 
ny haleseksjon og halefinner med et 
internt navigasjonssystem samt en 
GPS-enhet som styrer bomben fram 
til de forhåndsprogrammerte mål-
koordinatene.

Målkoordinatene kan bli pro-
grammert inn i flyet før take-off, 
eller lagt inn eller endret av piloten 
underveis.

JDAM-styrte bomber kan slip-
pes fra både lav og høy høyde. Flere 
bomber kan slippes samtidig mot 
forskjellige mål, eller mot samme 
målet.

JDAM-styrte bomber vil nor-
malt treffe målet innenfor en sirkel 
med radius mindre enn 5 meter.

ØVersT: En MK-82 bombe med GBU-12 styringssystem.     Foran på bomben er lasersøkeren. Foto: Billy Smallwood of the Air Force News Agency.
uNder: «Dum bombe» uten styringssystem. Foto: Virginia    Reyes of the Air Force News Agency.

ØVersT: JDAM styringssystem for ulike typer bomber. 
uNder:MK-84 bombe med GBU-31. Foto: Billy Smallwood, AFNEWS/NSPD.

▲
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Rekkevidden for en bombe, utstyrt 
med JDAM styringssystemer opply-
ses å være opp mot 25 km, avhen-
gig av bombetype, flyets høyde når 
bomben slippes samt flyets hastig-
het.

JDAM styringssystemer produ-
seres av amerikanske Boeing.

Prisen for en bombe. Prisen for en 
«dum bombe» er relativt lav. Et 
MK-82 stridshode opplyses å koste 
ca. 368 USD (2001) mens et MK-84 

stridshode opplyses å koste ca. 
3100 USD (2001). Et BLU-109 
stridshode antas å ha en pris på ca. 
2200 USD (2001). 

Imidlertid øker prisen betrakte-
lig for smarte bomber. GBU-38 sty-
ringssystemet har en enhetspris på 
ca. 35 000 USD, mens GBU-31 
opplyses å ha en enhetspris på ca. 
70 000 USD. Det laserbaserte sty-
ringssystemet GBU-12 antas å ha 
en anslagsmessig pris på 19 000 
USD.

Selv om dette gir priser for en  
smart bombe på mellom 200 000 
og 400 000 norske kroner, er bom-
ber fortsatt et rimelig våpen. Uten 
noen sammenligning for øvrig  
vil missiler, som for eksempel 
Tomahawk med en sprengladning i 
stridshodet på ca. 450 kg, avhengig 
av versjonen, koste mellom 700 000 
og 1 500 000 USD (ca 4-8 millioner 
kroner).

▲

PeNeTrereNde BomBe: Bildet illustrerer effekten av en penetrerende bombe på en flyshelter i betong. Som det framgår. er effekten på utsiden av bunkeren mini-
mal, mens effekten inni bunkeren er totalt ødeleggende. Bomben brukt på bildet er ikke en BLU-109 som finnes i det norske luftforsvaret. Foto: US Armed forces.

TroLig BLu-109 BomBe: Norske F-16 jagerfly bombet dette fly-shelteret på 
en flybase i Libya under Operation Odyssey Dawn. Det ble brukt en presisjons-
styrt bombe. Den traff, som bildet tydelig viser, målet: midt på shelteret. Det 
opplyses ikke hva slags bombe som er brukt på bildet, men om shelteren var i 
betong er det naturlig å tenke seg at en BLU-109 bombe ble brukt. Foto: FMS

NorsK f-16: Et F-16 fly fra det norske luftforsvaret kommer hjem til den nor-
ske basen Souda Air Base på Kreta etter bombetokt over Libya. Det opplyses at 
norske fly slapp i alt 588 bomber under Libya operasjonene. Foto: Forsvarets 
mediesenter/Lars Magne Hovtun.
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miLiTÆr TeKNiKK (tekst)

Sprengningstestene ble gjennom-
ført i regi av den amerikanske 
regjeringen og bekrefter at Lock-
heed Martins JLTV kan beskytte 
soldatene, samtidig som kjøretøyet 
er så vidt lett at det kan fraktes 
med helikopter.

Tidligere tester i regi av det ame-
rikanske forsvaret viser at Lockheed 
Martins JLTV kan transporteres av 
CH-47 og CH-53 helikoptre.

Lett vekt gir også økt mobilitet, 

noe som også innebærer en sikker-
hetsfordel for soldatene, da dette 
gir bedre evne til raskt å komme seg 
ut av en farlig situasjon.

Joint LIght Tactical Vehicle pro-
gram, eller JLTV programmet er et 
felles program for US Army og US 
Marines for anskaffelse av nye kjøre-
tøy til erstatning for den etter hvert 
aldrende flåten av Humvees 
(HMMWV).  Per i dag deltar følgen-
de industrigrupper i konkurransen: 
•  General Dynamics og AM Gene-

ral ('General Tactical Vehicles')

•  BAE Systems og Navistar
•  Lockheed Martin, BAE Systems 

Land & Armaments Global Tac-
tical Systems, Alcoa Defense og 
JWF Industries

Australia deltar i finansieringen av 
programmet og India meddelte sin 
interesse for programmet i 2009.

Imidlertid har den amerikanske 
«National Commission on Fiscal 
Responsibility and Reform» fore-
slått å kansellere programmet for å 
spare penger.

Minebeskyttet kjøretøy  
veier 40 prosent mindre

LocKHeed mArTiNs: Kandidat i det amerikanske JLTV-programmet. Foto: Lockheed Martin

Sprengningstester viser at Lockheed Martins Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) klarer kravene til 

minebeskyttelse og beskyttelse mot IED-eksplosjoner. Samtidig veier Lockheed Martins JLTV om lag 

40 prosent mindre enn tilsvarende kjøretøyer som brukes i dag. 
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Modernisert P-3 Orion
Det brasilianske luftforsvaret har overtatt 
sitt første oppdaterte P-3 Orion fly. Flyet 
er blitt modifisert av Airbus Military, og 
Brasils luftforsvar vil med dette få de 
mest moderne Orionflyene i Sør-Amerika.

Flyet er det første av en flåte på ni fly 
som skal gjennom et omfattende moderni-
seringsprogram som bl.a. omfatter instal-
leringen av Airbus Militarys fullintegrerte 
taktiske system, ny sensorpakke, nye 
kommunikasjonssystemer og oppgrade-
ring av cockpitens avionikk. I tillegg vil det 
gjennomføres strukturelle oppgraderinger 
etter behov.

Brasil bruker sine Orion-fly bl.a. til 
maritim overvåkning, anti-ubåtoppdrag, 
suverenitetshevdelse og søke- og red-
ningsoppdrag.

F-35B lander på skip
Den 3. oktober I år foretok en F-35B 
Lightning II en vertikal landing på dekket 
til USS Wasp. Dette er den første verti-
kale landingen til sjøs som er gjennomført 
av F-35B.

Landingen inngår i mer omfattende 
tester av F-35B flyet for bruk fra fartøy.

F-35B er en variant av F-35 Lightning 
II (Joint strike fighter) Flyet, som også 
ofte betegnes F-35 STVL (Short Take-off, 
Vertical Landing) kan lande vertikalt på 
eksempelvis et skipsdekk, og trenger bare 
en kort rullebane for å ta av. Følgelig kan 
flyet opereres fra mindre hangarskip enn 
andre jagerfly. F-35B er i første omgang 
tenkt brukt av US Marine Corps, og vil 
erstatte dagens Marine AV-8B Harriers og 
F-18 Hornet.

LANdiNg: F-35B lander på flydekket til 
USS Wasp. Flyet foretar vertikal landing 
ved at en luke på flyets rygg åpnes, og en 
vifte under luken blåser luft mot bakken.  I 
tillegg dreies selve jetdysen bak på flyet 
nedover, slik at flyet får to vertikalt neda-
drettede kraftvektorer under landing. Foto: 
Lockheed Martin.

Nytt fly fra Sør-Afrika

sTerK uTfordrer: AHRLAC kan utstyres med en 20mm kanon, rakettpod, luft-til-luft-missiler (med 
rekkevidde lenger enn en synsvidde) samt luft-til-bakke-missiler. Produsenten mener at flyet på mange 
måter også vil bli en sterk utfordrer til UAVer. Ill: Paramount Group.

Flyet som har benevnes AHRLAC 
(Advanced High-Preformance Rec-
connaissance Light Aircraft), er 
som navnet sier et lett og avansert 
overvåkningsfly.

Flyet er utviklet av Afrikas stør-
ste militære industriselskap, 
Paramount Group, i samarbeid med 
ingeniørselskapet Aerosoud. Ifølge 
produsentene vil flyet ta markedet 
for lette og avanserte overvåknings-
fly med storm, og virkelig utfordre 
vestlige produsenter, både på grunn 
av lav pris, lave driftskostnader og 
meget høy operasjonell kapasitet. De 
to industripartnerne håper at flyet 
kan generere en årlig omsetning på 
opp mot 500 millioner USD.

Produsentene framhever bl.a. 
flyet fleksibilitet og at flyet kan 
brukes til en rekke ulike oppdrag, 
bl.a. overvåkning, politifunksjoner, 
kyst-/grensepatruljering, bevæpnet 
patruljering, katastrofearbeid og 
informasjonsinnhenting. Særlig 
framhever produsentene sitt nyutvi-
klede «clip-on-clip-off»-system for 
enkel på- og avmontering av utstyr 
og nyttelast. Ved hjelp av dette sys-

temet kan flyet raskt skifte opera-
sjonelle oppgaver. Flyet kan også 
holde seg i luften i opptil ti timer.

AHRLAC har en maks hastighet 
på 300 knop og kan ta nyttelast på 
opp til 800 kg, i tillegg til drivstoff 
og mannskap på to personer.  Rek-
kevidde er 1.150 nautiske mil med 
interne tanker, og flyet har Short 
Take-Off and Landing (STOL) 
kapasitet, også fra provisoriske rul-
lebaner på ned mot 550 m.

Et nyutviklet og designet sørafrikansk fly ble presentert I Pretoria  

i oktober. Flyet vil kunne utføre en rekke ulike oppgaver, både  

militært og sivilt.

Egypt kjøper Sniper ATP
Egypt er nå land nummer 13 som kjøper 
Sniper ATP til sine F-16 jagerfly. Sniper 
ATP er en pod som henges under jagerflyet 
og gir piloten data om bakkemål. Sniper 
ATB både identifiserer målet på bakken og 
gir nødvendige data til piloten i flyet. Sni-
per ATP har lang rekkevidde, og bildet som 
ATPen gir kan også videreformidles fra 
flyet til eksempelvis styrker på bakken.

Norge er blant de 13 landene som har 
Sniper ATP til sine F-16 fly.
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Det danske forsvarets mate-

riellkommando har utsatt 

anskaffelsen av nye maritime 

helikoptre.

Opprinnelig var planen at materi-
ellkommandoen skulle starte for-
handlinger med de tre gjenværende 
kandidatene nå i høst, men dette er 
nå utsatt i to måneder. Nå forventes 
det at beslutningen vil fattes i 
november og at forhandlinger vil 
starte i desember.

Danmark har mottatt har i dag 
tre aktuelle kandidater for å erstat-
te dagens Lynx helikoptre.
De tre kandidatene er:
•  Eurocopter AS 565MB (Panther). 

Per i dag operativt i den franske 
marinen

•  AugustaWestland AW-159 (Wild-
cat). Under anskaffelse i den bri-
tiske marinen

•  US Navy MH-60R (Seahawk). I 

dag operativt bl.a. USA
Det er imidlertid ikke endelig klar-
lagt at noen av kandidatene oppfyl-
ler de danske kravene.

Russland har begynt testflygninger med den før-
ste serieproduserte Su-35S Flanker-E multirolle 
jagerfly. Su-35 Flanker-E er en oppgradert ver-
sjon av Su-27 jagerflyet. Su-35 er et en seters 
mulitrolle jagerfly med to motorer. Det russiske 
luftforsvaret planlegger å anskaffe i alt 48 
Su-35 fly. I tillegg har flyet vært tilbudt til flere 
land, bl.a. Brasil, India og Sør Korea.

Tester med SU-35S jagerfly

SU-35 S. Foto: SukhoiTekniske data:
Mannskap: 1
Lengde: 21.9m
Vingespenn 15.3 m
Vekt tom: 18.400 kg

Vekt lastet: 25.300 kg
Maks take-off vekt: 34.500 kg
Maks hastighet: 2.390 km/t 
Rekkevidde: 3.600 km

Utsatt dansk helikopteranskaffelse
KANdidAT: Eurocopter AS 565 MB Panther er en av kandidatene til nytt dansk maritimt helikopter. Bildet viser fransk Panther. Foto: Franske Marine.



Japan velger nye 
jagerfly før nyttår?

Hybrid helikopter
Eurocopter har gjennomført første flyging 
med et hybrid helikopter, som kombinerer 
helikopterets vanlige turbo forbrennings-
motor med en elektrisk motor.

Testen ble gjennomført med Euro-
copters enmotors AS 350 som i tillegg 
til sin ordinære interne motor også var 
utstyr med en elektrisk motor. Tanken er 
at dersom hovedmotoren havarerer, skal 
den elektriske motoren drive rotoren slik 
at piloten kan kontrollere helikopteret 
og gjennomføre en trygg landing. Dette 
hybridsystemet vil, dersom det innføres, 
bety en vesentlig økning av sikkerheten i 
helikoptre.

Hybridhelikopter fra Eurocopter Foto: 
Eurocopter

Bulgaria skrinlegger 
anskaffelse av jagerfly
Bulgaria har skrinlagt anskaffelsen av 
nye NATO-kompatible multirolle jagerfly.
Bulgaria hadde planer om å utlyse en 
konkurranse innen utgangen av 2012 
om anskaffelse av maksimum 8 nye 
jagerfly til erstatning for dagens MiG-29. 
Imidlertid er det nå inngått en avtale 
om å oppgradere MiG-29 flyene, og fra 
politiske myndigheter i Bulgaria heter det 
at landet vil prioritere bygging av veier, 
infrastruktur og samt øke pensjoner og 
lønninger i landet. Men, heter det også fra 
bulgarske myndigheter, før eller senere vil 
vi få nye fly.

griPeN På ViNgeNe: Både Ungarn og 
Tsjekkia leaser Gripen, og det var forventet 
at Gripen også ville være en meget sterk 
kandidat dersom Bulgaria hadde utlyst en 
jagerflykonkurranse. Nå er imidlertid det 
bulgarske jagerflyprosjektet skrinlagt på 
ubestemt tid. Foto: Saab.
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Japan planlegger å anskaffe i 

alt ca. 40 nye jagerfly til erstat-

ning for dagens F-4 Phantoms 

og F-15 Eagles som det japan-

ske luftforsvaret opererer i dag. 

De aktuelle kandidatene er F-35 
Lightning II, Eurofighter og F/A-18 
Super Hornet, og det forventes at 
japanske myndigheter skal fatte et 
valg i løpet av få måneder.

I internasjonale analyser blir 
F-35 antatt å være den heteste kan-
didaten, men det skal være uttrykt 
bekymring fra Japans side både når 
det gjelder pris og om flyet vil bli 
produsert innen utgangen av 2017. 
Tvilen omkring prisen og når F-35 
kan være operativt, antas å være til 
fordel for Eurofighter. 

For Eurofighter er både prisen 
og kapasitetene kjent, og Eurofigh-
ter har tilbudt Japan et omfattende 

industrisamarbeid, bl.a. at eventu-
elle japanske Eurofighter-fly kan bli 
produsert i Japan. I tillegg anses 
Eurofighter å ha den beste luft-til-
luft-kapasiteten av de tre kandida-
tene, noe som antas å være den vik-
tigste kapasiteten for Japans nye 
jagerfly.

Sammenlignet med den tredje 
kandidaten, F/A-18 Super Hornet, 
blir Eurofighter ansett for å være 
mer avansert. Imidlertid antas det 
at F/A-18 Super Hornet er et rimeli-
gere alternativ enn Eurofighter.

Det påpekes imidlertid den tra-
disjonelt sterke bindingen mellom 
USA og Japan, og at Japan «alltid 
har kjøpt amerikansk». Imidlertid 
anses Eurofighters tilbud å være et 
av de mest realistiske tilbud som 
noen gang er framsatt fra en ikke-
amerikansk tilbyder.

Den japanske jagerflykontrakten 
har en estimert verdi på ca. 4 mil-
liarder USD. Anskaffelsen er et ledd 
i Japans strategi for å balansere den 
militære utviklingen i Kina og 
Nord-Korea.

JAPAN KJØPer JAgerfLY: Valget står mellom F-35 Lightning II, Eurofighter og F/A-18 Super Hornet. Bildet 
viser en Eurofighter-skvadron fra det britiske luftforsvaret. Foto: Geoffrey Lee, Planefocus Ltd/Eurofighter.



Storkontrakt til  
Vinghøgs i Malaysia
Vinghøg AS på Nøtterøy har inngått kon-
trakt til en verdi av 280 millioner kroner 
med DRB-Hicom Defence Technologies 
(«Deftech») i Malaysia om levering av 
observasjons- og ildledningssystemet 
Vingtaqs II.

Vingtaqs II-systemet skal integreres 
på AV-8 8x8 pansrede hjulkjøretøyer som 
leveres av tyrkiske FNSS. Sluttkunden er 
den malaysiske hæren.

– Dette er en kontrakt vi har klart å få 
til på mindre enn to år, og viser hva som 
er mulig å få til med målrettet arbeid og 
klare prioriteringer. Vinghøg har lagt ned 
betydelige ressurser i å vinne kontrakten. I 
tillegg har vi fått positiv drahjelp fra offent-
lig myndigheter, herunder kronprinsens 
besøk i Malaysia 2010, noe som bidrar til 
oppmerksomhet rundt norsk teknologi og 
norske bedrifter, sier Jon Asbjørn Bø, sty-
reformann i Vinghøg AS, i en kommentar.

Første indiske testflyging
Det første Boeing P-8 maritime overvåk-
ningsflyet bygget for den indiske marine, 
har foretatt sin første testflyging. Under 
den to timer og 31 minutter lange flyturen 
var flyet opp i en høyde av 41 000 fot. 

P-8 Poseidon er på mange måter arv-
tageren til P-3 Orion, som bl.a. brukes av 
det norske luftforsvaret til overvåking og 
patruljering av havområder. P-8 er basert 
på Boeings 737 kommersielle passasjerfly, 
med noen forsterkninger bl.a. i vingestruk-
turen. Så langt er P-8 bestilt av den ame-
rikanske marinen og den indiske marinen.

Ny missiler til tysk marine
I september ble RBS15 Mk3 anti-ship-
missil presentert for første gang. Missilet 
vil bli hovedvåpenet på de nye tyske 
K130-korvettene. RBS 15 Mk3 er utviklet 
av svenske SAAB Dynamics og tyske Diehl 
Defence. Missilene skal også brukes av 
den polske marinen som hovedvåpenet 
på de polske MTBene av ORKAN klassen. 
RBS15 Mk3 er en oppgradert versjon av 
Saabs RBS15 Mk2 som bl.a. brukes av 
den svenske marinen. RBS15 Mk3 kan i 
tillegg til å engasjere sjømål, også brukes 
mot landmål. Missilet kan brukes under 
alle værforhold og flyr rett over vannfla-
ten fram mot målet. Missilet her en rek-
kevidde på mer enn 200 km og opplyses å 
være ekstremt vanskelig å jamme.

40 år med UAVer

Svakdronen deltok aktivt i arbeidet 
med å utvikle UAVer, og den første 
israelske UAVen, Scout, var opera-
tiv i 1981. Allerede året etter, i 
1982 under den såkalte «Operation 
Peace for Galilee» (første Libanon-
krigen), viste Scout seg å gi et bety-

delig militært bidrag. Scout ble tatt 
ut av tjeneste i 2004.

I dag flyr det israelske forsvaret 
en rekke ulike UAV-typer, bl.a. 
Searcher UAV, Heron UAS (også 
kalt Shoval) og Heron MALE UAV 
og Heron TP (Turbo prop).

I oktober i år markerte det israelske luftforsvaret at det er 40 år 

siden den første UAV-skvadronen ble etablert. 

fØrsT: Scout UAV var den første israelske UAVen. Scout var operativ i det israelske forsvaret allerede i 
1981 Foto: israelske forsvaret.

Skip for NATOs rakettskjold til Spania
Spania aksepterer 
å være base for 
fire amerikanske 
marinefar tøyer 
utstyrt med mis-
siler designet for å 
skyte ned inn-
kommende missi-
ler. De amerikan-
ske marinefartøy-
ene inngår i 
NATOs såkalte 
rakettforsvar.

De amerikan-
ske marinefartøyene utstyrt med 
Aegis radar vil bli operert fra den 
amerikanske marinebasen i Rota I 
Sør-Spania i løpet av 2013. På 
mange måter er avtalen med Spania 
avgjørende for rakettskjoldet. Tid-
ligere i år ble det inngått avtaler 
med Tyrkia om utplassering av 

eT AmeriKANsK KrigssKiP: USS Monterey, patruljerer Middelhavet som 
et ledd i NATOS rakettskjold. I framtiden vil slike skip få base i det sørlige 
Spania. Foto: US Navy.

avanserte amerikanske radarer, 
samt at det er inngått avtaler med 
Romania og Polen om å utplassere 
landbaserte SM-3-missiler for å 
skyte ned innkommende missiler.

Fra NATO-hold håper man nå at 
rakettskjoldet vil være fullt opera-
tivt innen 2018.
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morTeN HANseN (tekst og foto)

– Jeg har jo sett det selv.
Robert Mood, generalmajoren, 

lener seg over bordet. Han legger 
den ene hånda over den andre. 
Tenker på hvordan han skal ord-
legge seg før han forteller om det 
han, i likhet med mange andre, 
har sett. Men som politikerne og 
Forsvaret lenge har oversett:

– Det er mange som har kom-
met hjem. Og virkelig slitt. Og som 
har vært nødt til å kjempe for det 
de har hatt krav på, sier Mood.

Det er en av grunnene til at  
den pensjonerte generalinspektø-
ren i Hæren fort-
satt har unifor-
mert jobb på 
Akershus fest-
ning.

– Mange av 
veteranene har 
jobbet for meg. 
Nå er det min 
tur til å jobbe for 
dem. Det synes 
jeg er fryktelig 
m e n i n g s f y l t . 
Etter mange spennende år i For-
svaret kan jeg fokusere på å ta 
vare på våre kvinner og menn. 
Det har jeg lyst til.

symbolverdi. Det er lett å tro på 
Mood. Friluftsmannen, som med 
håp i stemmen spør om vi skal ta 
intervjuet ute, som snakker varmt 
om Rago nasjonalpark og fiske-
vannene i Indre Troms, velger 
asfalten en gang i måneden fram-
for marka. Det gjør han for å 
bruke sykkelen som står på taket 
på den litt bortgjemte bilen hans 
ved Akershus festning. Sykkeltu-
ren tar han sammen med noen 
veteraner som møtes jevnlig. Han 
møter også opp jevnlig på en piz-
zarestaurant ved Stortinget for 
delta på veterantreff. 

Nå tar han sykkelsamtalene og 
pizzapraten med seg til Forsvarets 
veterantjeneste. Og han gjør det 
med en generals tyngde. Som 
nyutnevnt veteraninspektør i For-
svaret, med rapporteringslinje 

direkte til forsvarssjefen, skal 
Mood være den som ser til at For-
svaret omsider viser veteranene 
respekt.

– Symbolverdien av å legge 
veterantjenesten på et nivå som er 
godt synlig og høyt oppe i organi-
sasjonene er viktig. Det i seg selv 
er et uttrykk for at Forsvaret ser 
utfordringen. At Forsvaret ser sol-
datene sine – og har en egeninte-
resse av å ta vare på sine kvinner 
og menn, fastslår Mood. 

en rød tråd. Men det er ikke man-
glende respekt som har vært det 
største problemet for veteranene. 

Det er manglen-
de forståelse – og 
evne til å bidra 
med hjelp – som 
har vært det 
største savnet. 
Mood bruker 
k r i g s s e i l e r n e 
som et eksempel. 
De fikk en uver-
dig hjemkomst, 
og de fikk pro-
blemer med sine 

rettigheter fordi de hadde vært 
borte i mange år.

– De måtte krangle med syste-
met for å få de elementære tingene 
på plass. Norge har ikke vært så 
flinke til å ta vare på dem som har 
kommet fra internasjonale opera-
sjoner. Det går en rød tråd gjen-
nom forsømmelsen av veteraner 
– fra krigsseilerne fram til noen få 
år tilbake. Det er ikke en velferds-
stat verdig at de som sliter eller 
har slitt etter tjeneste, skal måtte 
slåss i årevis mot vindmøller for at 
de skal få en rimelig erstatning, 
trygd eller oppfølging. Det er rett 
og slett ikke bra nok, fastslår 
Mood. 

Han konstaterer at Forsvaret 
kunne gjort mye for å forhindre 
dette. 

Nøkkelordet er dokumentasjon.
– Når vi går inn i de individu-

elle sakene, er det vanskelig å 
finne ut hva som skjedde akkurat 
i den landsbyen, i den kampsitua-
sjonen, på den dagen, på det tids-

norge har en rød tråd 

i forsømmelse av 

veteraner – fra krigs-

seilerne fram til for 

noen få år siden.
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punktet. Den omstillingen som 
Forsvaret har vært gjennom de 
siste årene har gjort det vanskelig 
å gå tilbake i arkivsystemet og 
finne ut hvem som var der, og når 
og hvor de var. Når veteranene 
skal dokumentere sin situasjon 
overfor NAV eller Statens Pen-
sjonskasse, er de avhengige av å 
kunne gjøre det med høy trover-
dighet. Da må de kunne vise fram 
dokumentasjon fra arbeidsgiver 
som hvor de var og hva som skjed-
de. Det kan de svært ofte ikke. Det 
må vi få gjort noe med.

Vindmøllekamp. Mood har selv flere 
år bak seg i internasjonale operasjo-
ner. Han var i Libanon, og han var 
på Balkan. Der opplevde han krig 
på nært hold – og opplevde å sendte 
soldater hjem til en tung hverdag.

– Jeg har kontakt med dem som 
var med meg ut i slutten av 70-årene, 
og de som var med meg til Libanon 
og til Balkan. Noen av dem sliter. 
Det er fryktelig ufortjent. Akkurat 
det er en personlig drivkraft for 
meg. Jeg vil gjerne være med på å 
gjøre noe med det. 

Ser han til Norges allierte i USA 
og England, styres veteranspørsmå-
lene fra egne departement. I Sverige 
ble det nylig ansatt 22 psykologer 
– i tillegg til de andre som jobber 
med veteranspørsmål – som skal ta 
seg av sine faste veteraner.  I For-
svarets veterantjeneste er de 15 
hoder.

– Vi er fryktelig få. Så jeg har 
ingen illusjoner. Det vil helt sikkert 
bli en vindmøllekamp på oss også, 
sier Mood. 

Han tror den største vindmølle-

kampen vil stå i skjæringspunktet 
mellom NAV, Statens Pensjonskasse 
og Forsvaret. 

– Det er en litt ullen dott som vil 
bli vanskelig å følge individsakene 
inn i – og en stor utfordring å 
strømlinjeforme. Vi må unngå at de 
skadde veteranene slippes. Vi må 
bidra til at de får en saksbehandling 
med framdrift og at de får tilbake-
meldinger. At de slipper å kastes fra 
en spesialist til en annen, til en tred-
je – og må vente i åtte måneder før 
de får tilbakemeldinger. Der ligger 
den største utfordringen. Men sam-
tidig det største potensialet, smiler 
Mood. 

Han er optimistisk. Mood mener 
det er en fin oppside i prosjektet.

– Det er politisk vilje. Seks stats-
råder står bak dette. Forsvarssjefen 
står bak dette. Det er laget en hand-

norge har ikke vært så flinke til å ta vare på dem 
som har kommet fra internasjonale operasjoner. 
Det er ikke en velferdsstat verdig …

VeTerANsJefeN: Sjef FST, viseadmir al Jan Eirik Finnseth (t.v.), forsvarsminister Grete Faremo og generalmajor Robert Mood på vei til åpningen av Forsvarets 
veterantjeneste i Oslo Militære Samfund. Fo  to: Torgeir Haugaard/Forsvarets mediesenter.

oBserVATØrsJefeN: Sjef for UNTSO, generalmajor Robert Mood, sammen med en norsk UNTSO-observatør, orlogskaptein Roar 
Østerås, og oberstløytnant Egil Nordli i en UNTSO-post på Golanhøyden. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter
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lingsplan, og det er satt av ressur-
ser. Det er et bra utgangspunkt.

Lojalitet. Soldaten med to stjerner er 
som sine kollegaer – lojal. Lojal til-
prosjektet som er startet. Lojal til 
tanken om å lykkes. 

Lojalitet har forvoldt mye skade.
– Våre soldater er for lojale. 

Lojaliteten til avdelingen, til kame-
raten, til oppdraget, er så sterk at 
man reiser ut og reiser ut. Så når 
man får en telefon tre uker etter at 
man er kommet hjem, så er man så 
lojal at man ikke klarer å si nei. De 
sier ja. Det er greit i dag og i mor-
gen. Men det er ikke greit om fem–
ti år.  

Mood fastslår at hovedtyngden i 
livet for soldater i internasjonale 
operasjoner skal være i Norge – 
med familie, venner og nettverket. 

– I det øyeblikket hovedtyngden av 
livet ditt er som soldat i internasjo-
nal operasjon har man mistet 
balansen og tippet feil vei. I de til-
fellene det skjer, har ikke Forsvaret 
vært flinke nok. Det skal ikke være 
mulig å være ni kontingenter på 
rappen i utlandet. Forsvaret må ha 
bedre styring på at de få som reiser 
ut altfor ofte fanges opp, og at det 
er et system på pauser. 

Den tidligere generalinspektøren 
i Hæren konstaterer at Forsvaret 
har et stort forbedringspotensial – 
men at de er på rett vei.

– Det er like viktig å ta seg av 
sine kvinner og menn, som det er å 
løse sine oppgaver. Det har vi omsi-
der tatt inn over oss.

Robert Mood
* Født 8. desember 1958, i Kragerø, 
* Utdannet ved Krigsskolen.
* Sjef for Telemark bataljon 1998–2000. Sjef 
for Telemark bataljon/Kosovo Forces 1999–
2000. Oberst og sjef for planavdelingen i 
operasjonsstaben i Forsvarets overkommando 
2000–01. Prosessleder operasjoner i felles-
staben i Forsvarets overkommando 2001–02. 
Sjef for Joint Implementation Commission/
KFOR kommandogruppe 2002. Brigader 
og kampvåpeninspektør og sjef KAMPUKS 
2002–03. Sjef for Hærens transformasjons- 
og doktrinekommando 2004–05. 
* Generalmajor og generalinspektør for 
Hæren fra 2005. 
* Ble 2009 utnevnt til sjef for FNs observa-
tørkorps i Midtøsten – United Nations Truce 
Supervision Organization (UNTSO), som blant 
annet har ansvaret for å overvåke våpenhvile-
avtalene i regionen. 
* Forsvarets veteraninspektør, den første til å 
bekle denne funksjonen, fra august 2011.

Forsvarets veterantjeneste 
1. august 2011 ble Forsvarets veterantjeneste 
(FVT) etablert som en toårig prosjektor-
ganisasjon under ledelse av Forsvarets 
nyutnevnte veteraninspektør, generalmajor 
Robert Mood. Det er første gang Norge har en 
veteraninspektør.
Den nye organisasjonen skal både lede, evalu-
ere og styrke anerkjennelse og ivaretakelse 
av norske veteraner i henhold til Regjeringens 
handlingsplan ”I tjeneste for Norge”.
Handlingsplanen ble lansert 2. mai i år. Vete-
raninspektøren vil få ansvaret for den daglige 
håndteringen av veteransaker og er en inte-
grert del av Forsvarsstaben.
Tjenesten har en egen vakttelefon, 800 85 
000, som er bemannet på hverdager fra 
08.00-20.00.

Intopsveteraner
I inneværende år vil mellom 1000 og 1200 
norske soldater delta i internasjonale opera-
sjoner utenfor landets grenser. Siden andre 
verdenskrig har rundt 100 000 nordmenn 
deltatt i nærmere 100 militære operasjoner i 
over 40 land på fire kontinenter. Disse kvin-
nene og mennene omtales som intopsvetera-
ner. Mange intopsveteraner har tjenestegjort 
ute flere ganger og vi regner derfor med at 
Norge totalt har hatt et personellmessig styr-
kebidrag på 125 000 til utenlandsoperasjoner 
siden 1947.

VeTerANsJefeN: Sjef FST, viseadmir al Jan Eirik Finnseth (t.v.), forsvarsminister Grete Faremo og generalmajor Robert Mood på vei til åpningen av Forsvarets 
veterantjeneste i Oslo Militære Samfund. Fo  to: Torgeir Haugaard/Forsvarets mediesenter.

Befalsbladet 4/2011 29



JeAN-BoBér  rooseBoom de Vries  (tekst)

Årets Nijmegenmarsj, eller 4-daag-
se, som det heter i Nederland var 
den 95 i rekken, og Norge stilte med 
387 militære deltakere til start. 
Disse var fordelt på 10 avdelinger og 
156 individuelle. NOF deltok som 
individuell, og møtte mange av våre 
medlemmer der nede, som tidligere 
NOFKA-leder Carl Waldemar Wil-
helmsen, som var avdelingsleder for 
Luftkrigsskolens bidrag. 

376 av 387  fullførte marsjen,  
noe som gir den høyeste prosent 
fullført siden 1928 for de norske 
militære marsjerende. I tillegg klarte 
samtlige avdelinger  å få avdelings-
medaljen. Dette har aldri skjedd tid-
ligere. Med andre ord, en innsats det 
er god grunn til å være stolt av.

2. bataljon er en avdeling verdt å 
nevne i denne sammenheng. Batal-
jonen presterte å stille med fire av 
de ti avdelingene. Samlet utgjorde 
det 76 mannskaper og befal fordelt 

på fire tropper av 17–20 personer. 
Juli er som kjent en måned hvor 

mye befal enten har sluttet, byttet 
tjenestestilling eller må ta ut ferie, 
så det var tynt i rekkene på befals-
siden i KpB. Kompanissjefen,  en 
fenrik og tre nye sersjanter var det 
kompaniet stilte med. Disse fikk 
oppleve en av de store lederutfor-

dringene i fredstid. Målet er å få 
samtlige mann gjennom en løype 
på 4 mil asfalt per dag i fire dager, 
med en pakning på ti kilo. I en 
avdeling på 20 mann er det 40 føt-
ter som kan skape store problemer. 
Det kreves mye av befalingsman-
nen; både det å ta vare på helsen til 
personellet, men også å holde moti-
vasjonen oppe i de periodene der 
avdelingen sliter mest.

Takket være gode forberedelser 
med blant annet marsjtrening hver 
fredag og god støtte fra Bataljonsjef 
i Bn2 ble årets marsj en meget posi-
tiv opplevelse for KpB, den største 
norske avdeling siden 1925.

Reisebrevet fra 2. bataljon kan 
du lese i sin helhet på nof.no

NOF håper flere avdelinger føl-
ger det gode eksemplet til Bn2, 
NROF Bergen, LKSK, SKSK, 130 
Luftving, FIH, HVU PBn og Navy 
Marching Team og stiller med 
avdeling neste år.

Nijmegenmarsjen 
en av de store lederutfordringer i fredsstid
NOF var på plass under årets Nijmegenmarsj i Nederland i sommer. Marsjen er et utstillingsvindu der 

Norge viser seg fra sin gode side med dyktige soldater og befal som holder høy standard. 376 av 387 

fullførte marsjen, den høyeste prosent siden 1928.

NOFKA leder Carl Waldemar Wilhelmsen og For-
bundssekretær Jean-Bobèr Rooseboom de Vries 
viser stolt frem Ridderordenen - Prelat - i «Kirke-
trappens beskyttere».

iNNmArsJ: 2. bataljon på innmarsj til  
fjerde og siste dagen. Foto: Pål Folkedal
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Ammunisjonskassen 

er Befalsbladets «Speaker’s corner»! Dette er din spalte, hvor du kan komme med 
dine tunge skyts. Vi ønsker at medlemmer skal kunne komme hit for å «skyte fra 
hofta». Har du en sak du vil formidle her ta kontakt med redaksjonen.
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I august dro jeg på medlemsbesøk 
til Garnisonen i Porsanger, og fikk 
overvære undertegning av grense-
avtaler med Russland og Finland.

I det vi svinger inn porten til 
GSV er den umiddelbare tanken 
min at dette er en liten leir. Lokal-
avdelingsleder for NOF, Truls 
Leegaard, forteller meg at dette er 
noe mange sier, men han parerer 
fort med at de har mer enn nok 
plass i leiren. Hovedoppgaven er 
tross alt ikke å være i leir. 

Etter en liten omvisning, litt 
informasjon om GSVs oppdrag og 
hvordan oppdragene løses, bærer 
det til garderoben for å skifte fra 
skjorte og dressbukse til fjellbukse, 
ullfrotte og lue. Det er tross alt bare 
åtte grader ute, selv om det er i slut-
ten av august. 

Bilnøkkel overleveres, kartrefe-
ranse til Gjøkåsen grensestasjon 
plottes inn og jeg et klar for å besø-
ke og ikke minst overnatte hos 
grensejegerne på Gjøkåsen grense-
stasjon.

Veien til grensestasjonen er mildt 
sagt begredelig, fantastisk dårlig, 
men mer en god nok for Forsvarets 
Toyota Hiace. På den 100 kilometer 
lange veien møter jeg flere grenseje-
gere i MBer som på vei hjem fra 
patruljer. Jeg kjenner spenningen 

stige, grensejegere er soldater og 
befal, bevæpnet med våpen og 
ammunisjon, og med rett til å enga-
sjere dersom noen overskrider lan-
degrensene. 

Da jeg svinger inn til Gjøkåsen 
grensestasjon er den første tanken 
som slår meg, jøss, dette ser jo ut 
som en stor hytte. Den tanken for-
svinner fort når det første som møter 
meg er våpen, stridsvester, hjelmer, 
samband og alt annet utstyr man 
trenger for å rykke ut på kort varsel. 

Klokken er 19 på kvelden, men i 
hytta er det full aktivitet. På Gjøkå-
sen sover vi aldri helt, sier en soldat 

Etter en hilserunde og omvisning 
er det tid for kveldsbrief. Her rap-
porterer grensejegerne hver minste 
detalj, og oversiktsbildet over hva 
som skjer i teigen er på nivå med 
rapporter som blir lest og rappor-
tert i S-2 cella til PRTen i Afghanis-
tan. Overleveringen fra soldatene til 
vakthavende befal er rett og slett 
imponerende! Etter kveldsbriefen er 
det tid for vafler. Oppvartningen 
var det ingen grunn å klage på.

Da vi skulle planlegge timene og 
dagene videre, fikk jeg den beskje-
den jeg hadde håpet på: Dennis, 
hvor vil du sove i natt, og hva vil du 
oppleve? Raus som jeg er svarte jeg: 
ALT! 

Siden det var begrenset med tid, 
sa det seg selv at dette ikke var 
mulig, men overnatting var plan-
lagt ute på OP-tårnet til Kampgrup-
pe Gjøkåsen, 32 meter over havet 
med utsikt til både Russland og 
Finland. På vei ut til OP-tårnet 
svingte vi en tur innom Nyrud poli-
tistasjon. Denne politistasjonen er 
bemannet hele året av en politi-
mann med hovedoppgave å bistå, 
lære og koordinere med vaktstyr-
ken til GSV. Etter en omvisning og 
litt informasjon om samarbeidet 
mellom Forsvaret og Politiet, var 
det imponerende hvor godt og 
varmt de snakket om hverandre. 
Her var det ikke snakk om politikk, 
papirer og andre begrensninger, 
men løsninger og hva som var best 
for alle involverte. 

Da jeg kom til OP-tårnet, og til 
toppen med utsikt, var det fantas-
tisk hvordan den russiske landsbyen 
over grensa lå helt mørk og stille. 
Vi ble kun avbrutt av MMR-trafikk 
i ny og ne. Ingen å se, ingen å høre, 
ingenting å rapportere. Rett og slett 
helt, helt stille. Men som jegerne 
sier, vi følger alltid med, dag og 
natt, og før noen vet ordet av det er 
vi der. Etter litt kveldsmat bar det 
til sengs. 

Tirsdags morgen var det bare å 

Grenseløse Finnmark
Når jeg flyr innover mot Kirkenes, legger jeg merke til den rå, brutale og urørte naturen. Vi har vel  

alle hørt om hvor fantastisk flott Finnmark skal være, nesten som en saga, men hvor mange har  

egentlig vært der, opplevd det? 
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stå opp og klatre opp tårnet, og 
nyte utsikten utover tre land. Den 
hundre kilometer lange grensen 
mellom Norge, Finland og Russ-
land er godt synlig. Den lå der som 
en rettesnor. I dag var det den årlige 
sammenkomsten av grensekommi-
særene, for å signere delelinje papi-
rene midt på treriksrøysa! Vi pak-
ket derfor sekken, gjorde klar en 
sekshjuling og satte kursen mot 
røysa. Etter en liten halvtime på 
hjul bar det den siste kilometeren til 
fots. Idet vi går langs gjerdet mot 
røysa, kan vi se de russiske grense-
kommisærene på andre siden av 
riksgrensa. Vi ankommer noen 
minutter før russerne.

Da Sakserud får russerne i øyet 
stiller han opp med mannskapet sitt 
på norsk side av røysa, inntar 
grunnstilling og hilser den russisk-
norske, russisk-finske og den finske 
grensekommisæren velkommen. 
Hele seansen avsluttes med en hon-
nør og en fellestur rundt røysa hvor 
alle kommisærene berører de tre 
landenes side. Etter dette er det 

kaffe, litt velkomstsnakk og de van-
lige høflighetsfrasene. Så er det på 
tide å signere papirer, stemple avta-
ler om delelinje og andre formalite-
ter.

Når dette er gjennomført må jeg 
dessverre forlate selskapet for å 
sette kursen inn mot Kirkenes igjen, 

for å delta på årsmøtet til lokalav-
delingen. På kveldsmøtet, hvor 
OTV Pål Nygaard arrangerer en 
aften hvor det diskuteres lønn, vik-
tigheten av arbeidsplaner, forsikrin-
ger og rettigheter, avslutter vi kvel-
den med pizza og en øl i baren.

deNNis oxAAs

mormALiTeTer: Den Norske grensekommisæren oberst Ivar Sakserud undertegner papirer, stempler avtaler om delelinje og utfører andre formaliteter med sine 
russiske og finske kolleger.
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Sykeforsikring
Denne forsikringen er kun tilgjengelig for personell 
som er beordret på fartøystjeneste i Sjøforsvaret. 

– Er man på sjøtjeneste og blir sykemeldt ut 
over 14 dager får man ingen aktivitetsbaserte 
tillegg etter den 14. dagen, sier David Robert 
Coyle, som har forhandlet frem denne forsikrin-
gen. – Dette kan bety betydelig inntektstap for 
den enkelte.

– NOF har forhandlet frem en forsikring 
som dekker dette «hullet» for denne gruppen av 
våre medlemmer.

Ordningen fungerer på en slik måte at der-
som du har en sykemelding som er lengre enn 
16 dager, sender du denne inn til forsikrings-
selskapet Tryg, og utbetaling starter. 

Alle NOF-medlemmer på sjøtjeneste blir kol-
lektivt med på denne ordningen fra 1. november 
2011. Meld fra til NOF hvis du er i kategorien 
seilende og ikke ønsker forsikringen.

www.nof.no

NO
Fs  syke - 

forsikring
ØKONOMISK TRYGGHET VED SYKDOM

 N
Or

ge

s o
ffisersforbund

Store deler av din inntekt ved sjøtjeneste er aktivitetsbaserte tillegg. Hvis du blir 

sykemeldt utover inneværende arbeidsplan på 14 dager vil du oppleve et dramatisk 

inntektstap som får umiddelbar effekt på din økonomi. Dette har vært en risiko man 

har vært nødt til å leve med, INNTIL NÅ !

NOF har forhandlet frem en unik forsikring som vil hjelpe deg i denne 

situasjonen. Avtalen krever en sykemelding på minimum 16 dager 

for å gi utbetaling. Dette betyr at terskelen for utbetaling på forsik-

ringen er historisk lav. Det finner ikke et tilsvarende tilbud på mar-

kedet i pr. i dag. Forsikringen kommer i tre alternative nivåer slik 

at du kan velge det som passer deg best, Basis, Medium og Høy.

Får du en sykemelding på mer enn 16 dager, sender du den enkelt 

og greit til Tryg Forsikring og utbetalingen starter omgående. Husk 

at selv om den første sykemeldingen er på en uke, kan den etterhvert 

forlenges slik at du passerer 16 dager med samme sykdom.

Hvordan få forsikringen

Som NOF-medlem på sjøtjeneste vil du automatisk  

være inne på ordningen fra 3. oktober. Hvis du  

ikke ønsker denne forsikringen send en mail på:  

post@nof.no innen 1. november. 

For priser og vilkår, se nof.no

Forsvarets Personellservice og SpareBank1 utvider samarbeidet 

Medlemmene kan nå få hjelp med 
alle sine private forsikringer på ett 
og samme sted – og det også med 
ytterligere fordeler for deg som 
NOF-medlem. 

Trygghet for inntekt gjennom hele livet
Personforsikring handler om å sikre 
seg og sine økonomisk trygghet om 
noe uforutsett skulle skje. 

– Det er utrolig godt  endelig å 
ha fått dette på plass; færre kon-
taktpunkter gjør det enklere for 
medlemmene våre, sier Chris Lind-
seth, leder i forsikringskomiteen. –  

FP yter alltid god service og med-
lemmer har etterlyst at de også kan 
ta seg av personforsikringer. Hvis 
en nå lurer på noe med forsikringer 
kan en ta direkte kontakt med FP 
som kan få full oversikt over alle 
forsikringene.

uvanlig gode betingelser på forsikring 
Som nybakt leverandør av person-
forsikringer fra LOfavør har For-
svarets Personellservice (FP) lyst å 
gi sine medlemmer et introduk-
sjonstilbud på 5 prosent rabatt i 
hele 2012. I tillegg oppnår du 5 

prosent kontobonus på både per-
son- og skadeforsikringer om du 
har penger på din FP-konto ved 
belastning av forsikringspremien. 
Ved kjøp av skadeforsikringer får 

denne høsten har Nof lansert to nye forsikringer 
som et tilbud til våre medlemmer. 

Nå kan du som NOF-medlem sikre deg markedets beste person-

forsikringer også hos Forsvarets Personellservice (FP). Norges 

Offisersforbund vært en viktig pådriver for at tilbudet utvides. 

foTo: Avtalen mellom FP og SpareBank1 Liv og 
Pensjon underskrevet. Dette betyr at NOF-med-
lemmene nå kan kjøpe personforsikringsprodukte-
ne til SpareBank1 av FP. 

www.nof.no

Hvordan blir din umiddelbare økonomiske situasjon dersom du  
skulle miste lisensen din? NOF har tatt denne potensielle hendelsen på 
alvor og tilbyr nå flygende personell, fartøyspersonell, marine og spesialjegere 
en forsikring som gir en økonomisk utbetaling dersom dette skulle skje. Vi har også tatt høyde for at alle har forskjellige behov, derfor har du muligheten til å velge hvor mye du ønsker i utbetalingssum.

Hvordan få forsikringen
Er du innenfor kategorien som kan få forsikringen? 
Send oss en mail på post@nof.no hvor du bekrefter at du ønsker 
Loss of Licence så ordner vi resten.

100 % utbetaling fra dag 1 
- fartøyspersonell  
- marine og spesialjegere 
- Flygende personell

100 % utbetaling fra dag 1

 N
Or

ges
 offisersforbund

Flygende personell med sertifikat A1, A2 eller A3      For priser og vilkår, se nof.no

Loss of licence
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skap på universitetet
Vil min innboforsikring som LO-medlem 
dekke eventuelt innbrudd i låsbart, person-
lig skap på universitetet der jeg studerer?
 Randi K.

Ja, din Lofavør Kollektiv hjemforsikring vil dekke 
eventuelt innbrudd i det låsbare skapet ditt på uni-
versitetet. Forsikringen dekker skade eller tap på 
innbo og løsøre i hele Norden, herunder eiendeler 
som du midlertidig oppbevarer utenfor hjemmet. 
egenandelen for slike tap eller skader er kr 3000.
 Magne Gundersen

dekk og felger
Jeg pleier å ha mine dekk og felger til bilen 
liggende i garasjen. Hvilken forsikring bør 
jeg ha for å få dekket eventuelt tap av 
disse? Holder det med LOfavør Kollektiv 
hjemforsikring?
 Fredrik B.

Nei, tap av dekk og felger ikke blir dekket gjen-
nom din Lofavør Kollektiv hjemforsikring. For 
å få dekket tap av dekk og felger må du ha en 
bilforsikring med minimum en minikaskodekning. 

vær oppmerksom på dette hvis du har opp-
gradert dine dekk og felger: ved et eventuelt tap 
vil du kun få dekket verdien tilsvarende de origi-
nale dekkene og felgene som fulgte med bilen.    
 Magne Gundersen

sparing
Jeg har vurdert å begynne å spare i 
aksjefond. Fra media får jeg inntrykk av 
at markedet varierer veldig for tiden og at 
dette dermed ikke er så lurt. Vil sparing i 
aksjefond fortsatt være det beste for meg?
 Mikkel T.

sparing i aksjefond har vist seg å gi den beste 
avkastningen over tid, men historiske tall gir 
ingen garanti om fremtidig avkastning. Denne 
formen for sparing egner seg best for langsiktig 
sparing, da gjerne for fem år eller mer. 

ved å ha en spareavtale der du sparer litt 
hver måned, vil du redusere risikoen og jevne ut 
svingningene i aksjemarkedet. 

Ønsker du ikke å ta den risikoen som følger 
sparing i aksjefond, så vil sparing i bank være 
den sikreste plasseringen for dine penger.

Jeg vil anbefale at du tar en nærmere prat med 
din kunderådgiver for å finne en optimal løsning 
for dine sparepenger basert på din økonomi.
 Magne Gundersen

Jobb i utlandet
Jeg skal noen år jobbe i utlandet, men vi 
ønsker å beholde vår bolig i Norge fullt 
møblert slik at vi kan bruke den når vi er 
hjemme på ferie etc. Gjelder hjemforsikrin-
gen selv om vi ikke bor i boligen?
 Fredrik S

Jo, det går fint. Kollektiv hjem dekker innbo i 
boligen på folkeregistrerte adresse i Norge. Men 
det er selvfølgelig en forutsetning at Lo medlem-
skapet opprettholdes under oppholdet i utlandet. 
og jeg anbefaler dere å ha noen som fører tilsyn 
med boligen når dere ikke er hjemme.
 Magne Gundersen

Boligsalg
Jeg skal snart selge boligen min. Har jeg som 
LO-medlem noen fordeler, og evt. hvilke?
 Arne P. 

Ja visst har du fordeler: ved salg av bolig gjen-
nom eiendomsMegler 1 får du 2000 kroner i 
rabatt. Bare husk at Lofavør-kortet må vises før 
kontraktinngåelse. 

I tillegg får du som Lo-medlem en gratis råd-
givningstime hos megler, uavhengig om du skal 
selge eller ikke. ring 800 34 363 for å komme i 
kontakt med din nærmeste eiendomsMegler 1. 
 Magne Gundersen

Null egenandel
Hvorfor er egenandelen ved skade null når 
det er to LO-medlemmer i samme hus-
stand mens jeg som er alene må ut med 
tre tusen? De har da bedre råd til å betale 
egenandel enn jeg!
 Gunn D.

Husstander hvor man betaler to eller flere kon-
tingenter til Lo betaler dermed også for Lofavør 
kollektiv hjem to eller flere ganger. Da er de egent-
lig dobbeltforsikret, uten å få så mye ekstra igjen 
for det. Men de har altså den fordelen at det ikke 
er egenandel ved de fleste typer skader, samt at 
enkelte forsikringssummer er forhøyet.
 Magne Gundersen

Denne ordningen forsikrer 
deg som er avhengig av et 
«helsesertifikat» for å kunne 
arbeide. (FMI sertifikat A1, A2 
eller A3) 

Forsikringen gir deg en 
engangsutbetaling dersom 
du mister dette sertifikatet 
som en konsekvens av en 
ulykke. 

– Det er en unik forsik-
ring tilpasset en gruppe 
personell som er avhengig 
av helselisens for å utføre 
daglig arbeid. Forsikringen 
kan tegnes av seilende per-
sonell, luftpersonell med 
A1, A2 eller A3 sertifikat 
fra flymedisinsk institutt, 
samt marine og spesialje-
gere, sier Dennis Oxaas. 

Forsvarets Personellservice og SpareBank1 utvider samarbeidet Svar fra forbrukerøkonom Magne Gundersen, SpareBank 1 Gruppen. 
Har DU spørsmål om din økonomi?  
Send en e-post til: magne.gundersen@sparebank1.no

du som tidligere 10 prosent rabatt, 
i tillegg til helkunderabatten.

– Vi forhandler forsikringer for 
våre medlemmer i en forsikrings-
komité, her har vi medlemmer fra 
FP og Sparebank1 innvolvert, 
dette er et resultat av dette samar-
beidet.

Din ektefelle/samboer og barn 
får de samme prisfordeler som føl-
ger av LOfavør-forsikringene, når 
familiens forsikringer samles på 
samme betalingsavtale.  

Vil du vite mer?
Kontakt Forsvarets Personellser-
vice (FP) på telefon 21 07 57 00 
for informasjon og tilbud på per-
sonforsikringer som passer deg og 
ditt behov. Du kan også lese mer 
om forsikringene på fp.no eller 
lese mer på nof.no 

www.nof.no

Hvordan blir din umiddelbare økonomiske situasjon dersom du  
skulle miste lisensen din? NOF har tatt denne potensielle hendelsen på 
alvor og tilbyr nå flygende personell, fartøyspersonell, marine og spesialjegere 
en forsikring som gir en økonomisk utbetaling dersom dette skulle skje. Vi har også tatt høyde for at alle har forskjellige behov, derfor har du muligheten til å velge hvor mye du ønsker i utbetalingssum.

Hvordan få forsikringen
Er du innenfor kategorien som kan få forsikringen? 
Send oss en mail på post@nof.no hvor du bekrefter at du ønsker 
Loss of Licence så ordner vi resten.

100 % utbetaling fra dag 1 
- fartøyspersonell  
- marine og spesialjegere 
- Flygende personell

100 % utbetaling fra dag 1

 N
Or

ges
 offisersforbund

Flygende personell med sertifikat A1, A2 eller A3      For priser og vilkår, se nof.no

Loss of licence
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For kadetter og elever er det to 
utvalg i NOF som arbeider for ret-
tigheter, vilkår og interesser for den 
enkelte og for den enkelte gruppe. 
Utvalgene samles med jevne mellom-
rom, og i mellomtiden er det indivi-
duelt arbeid enten ved den enkelte 
eller den enkelte lokalavdeling. Sake-
ne er mange og prosessene kompli-
serte. Flere jeg har møtt utenfor fag-
foreningsapparatet opplever jeg at 
har et  inntrykk av at det ikke er 
verdt kampen eller kreftene å kjem-
pe for å bedre tingenes tilstand. De 
er en minoritet, men allikevel betyd-
ningsfulle. Det store spørsmålet som 
ofte stilles er om arbeidet som ned-
legges virkelig nytter? Jeg vil i dette 
korte innlegget både oppsummere 
de siste årene med arbeid i fagfore-
ningen og derav samtidig besvare 
spørsmålet som ble reist.

Endringsprosessene i Forsvaret, 
en av de store tunge og seige orga-

nisasjonene i landet, tar tid. Det er 
en rekke uavhengige og gjensidig 
forsterkende faktorer som gjør det 
slik. Dette vet vi. Dette er nødven-
digvis ikke et onde, men mange kan 
nok oppleve det som dette. Flere jeg 
har møtt så langt i karrieren fortel-
ler at de ofte blir kraftløse og apa-
tiske i forsøket på å forbedre, og 
derav mener det ikke nytter å endre. 
Poenget med dette innlegget er ikke 
å motivere med håpløse klisjer, men 
å bruke noen synlige og konkrete 
eksempler på at det faktisk nytter å 
justere kursen på supertankeren. 

Jeg vil benytte saker som gjelder 
kadettene som gruppe, da jeg kjen-
ner disse best. Før jeg starter synes 
jeg det er viktig å understreke at 
arbeidet som gjøres er en kompli-
sert prosess på tvers av fagforenin-
gene, ansvarlig departement og 
fagetat. De siste periodene har kan-
skje de mest omtalte av de sakene 

som man har fått til i fagforenings-
arbeidet for kadetter vært innførin-
gen av et forsørgertillegg og gjen-
innføringen av normalavansements-
ordningen. Saker man har arbeidet 
for lenge og som er i en ferdigstil-
lingsprosess er revisjonen av For-
svarets Personellhåndbok (FPH) 
med de viktigste forbedringene som 
implementeringen av Sjøforsvarets 
nivådannende utdanning (SNU) 
som elevkategori og harmonisering 
av plikttjenesten for militær og sivil 
utdanning. Begge disse, samt en 
rekke øvrige endringer, vil tre i 
kraft når ny FPH foreligger til neste 
år. Dette er bare de store linjene. I 
tillegg til dette kommer alle de små 
og enkle sakene som daglig og 
ukentlig løses lokalt. Så, bare for å 
ikke la det være tvil: Ja, det nytter.

cArL WALdemAr WiLHeLmseN
Leder

NofkaNOFKA NOFs Kadettutvalg er etablert for å ivareta interessene til kadetter ved militære og 
sivile skoler samt SNU elever. Utvalget består av 13 representanter; 2-3 kadetter fra 
hver krigsskole, 1 kadett fra sivile skoler og 2 elever fra Sjøforsvarets utdanning.

HERADSBYGD - EIET TOMT PÅ 1000m2

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

HANSTAD - 500–800m2

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

ElverumLEDIGE TOMTER I

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

AUSTERGAARD

KONGSHEIM

RAUMARHEIM

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

E-post: elverum@boligpartner.no

– husene folk snakker om www.boligpartner.no
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Det som motiverer meg til å ta 
denne jobben er responsen vi får fra 
Forsvaret og de som arbeider med 
rettighetene. Samtidig er det veldig 
godt samhold i NEON, som gjør 
det ekstra motiverende og inspire-
rende å møtes i helgene. Vi holder 
som regel møtene på samme sted, 
NOFKA, og får veldig mye ut av å 
være med dem. Det å jobbe med en 
sak i flere måneder og faktisk få 
respons fra Forsvarsdepartementet 
eller Forsvarsstaben er utrolig 
givende. Å vite at man faktisk blir 
hørt og at man kan utrette noe, tror 
jeg er min største inspirasjon til å 
drive med fagforeningsarbeid. 
Befalselever blir ofte glemt, og der-
for er det viktig at vi kan fokusere 
på deres rettigheter.

Et eksempel på dette er en sak vi 
har hatt gående angående ordningen 
Utskrevet befalskurs (UB). Man får 
ikke utbetalt utdanningsbonus 
under utdannelsen, men man mottar 
dimisjonsgodtgjørelse ved dimitte-
ring. Har man derimot mottatt 
denne godtgjørelsen før man søker 
seg inn på en UB-linje, har man 
måttet frasi seg retten til dimisjons-
godtgjørelse ved kursslutt. Dette har 
vi reagert på; både de som har gått 
UB-linjen og vi i NEON. Vi har fått 
positive tilbakemeldinger fra For-
svarsstaben og fått gehør for argu-
mentene våre. Ved at vårt forslag om 
å betale ut dimisjonsgodtgjørelsen, 
uansett om man har fått den utbe-
talt før, vil være rett og rimelig i 
henhold til intensjonen. Saken har 
blitt sendt videre opp og forhåpent-
ligvis vil alle UB-elever få utbetalt 
det de har krav på!

Årets høydepunkt er for mange 
utenlandsturen, som i år ble lagt til 
Budapest. Foruten saksjobbing og 
møtevirksomhet, skapte denne 
turen et virkelig godt samhold både 
innad i NEON og sammen med 
NOFKA. Man får etter en slik tur 
en ekstra motivasjon og en forplik-
telse til resten av styret som øker 
arbeidsinnsatsen og produktivite-
ten. Menneskene jeg får jobbe med 
har virkelig inspirerende og enga-

sjerte personligheter, som jeg har 
lært mye av, og det har ført til at jeg 
har kunnet utvikle meg selv som 
både leder, tillitsvalgt og menneske. 

Siden styret er satt sammen av 
representanter fra så mange ulike 
skoler i hele landet, får man en veldig 
god innsikt i hvordan resten av For-
svaret fungerer. Dette er noe man 
kan dra nytte av både som tillitsvalgt 
og i felles operasjoner med andre for-
svargrener og avdelinger. Å kunne 
bygge slike relasjoner, og ta vare på 
dem, er ikke bare viktig innad i For-
svaret, men resten av livet.

Det er forskjell på å ha rettighe-
ter, og det å få rettighetene sine. 
Det NEON nå skal jobbe med, er å 
gi ut informasjon om befalselevenes 
rettigheter, slik at det blir enklere 

for hvert enkelt medlem å stå på 
kravene sine, og ha noe håndfast å 
vise frem til arbeidsgiver. Det er 
viktig å vite hva man har krav på.

Den felles Elev- og kadettkonfe-
ransen på Lillehammer nærmer seg, 
og jeg håper nettopp at du, den 
unge og fremadstormende befalsele-
ven, ønsker å være med oss! Vi 
trenger motiverte og engasjerte 
befalselever for å fortsette det 
NEON har jobbet med opp gjen-
nom årene. Vi trenger de som har 
overskudd til å bidra i en større sak 
– ivaretakelse av rettighetene til 
befalselevene! Det er vår sak at du 
får det du har krav på og at din 
stemme blir hørt!

såVi sTuBseid 
Leder

NeoNNEONNEON er en underorganisasjon av NOF som kjemper for rettighetene til befalselever.  
Styret består av ti elever fra de ulike befalsskolene i Forsvaret. Disse representerer  
Forsvarets bredde i sjø, luft, hær, HV og INI. 

HERADSBYGD - EIET TOMT PÅ 1000m2

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

HANSTAD - 500–800m2

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

ElverumLEDIGE TOMTER I

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

AUSTERGAARD

KONGSHEIM

RAUMARHEIM

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

E-post: elverum@boligpartner.no

– husene folk snakker om www.boligpartner.no

uNder uTdANNiNg: NeoN kjemper for befalselevenes rettigheter. Arkivfoto: Anders martinsen/
Befalsbladet.



ektefellepensjon for enker etter helt 
spesielle regler.
Dette gjelder en liten gruppe enker 
som får sine pensjoner beregnet på 
en meget gunstig måte. Gruppen er 
kraftig innskrenket etter nye regler. 
Etter nye regler er det slik at dersom 
avdøde mann ble innmeldt i TPO 
før en bestemt dato – 1.10.1976 for 
de fleste offentlige ordningene – og 
ble godskrevet full tid, og hun ble 
godskrevet full tid, er født før 1955 
og ble gift med avdøde før 1.1.2010, 
så har hun verdens gunstige bereg-
ningsregler. Da skal hun ha både 
sin egen 66 %-rettighet pluss 60 % 
av avdødes 66 % på toppen, samt 
en kvart G på toppen av dette igjen. 
Dette blir fort pensjoner på fra  
300 000 og opp til 900 000 kr.

Det er denne gruppen som blir 

omtalt som gullenker. Disse pensjo-
nene blir ikke inntektsprøvet. Det 
vil si at dersom en kvinne for 
eksempel er blitt enke på jobb og 
tjener meget bra, og ikke får noe fra 
folketrygden, så har hun likevel rett 
til å ha full ektefellepensjon fra 
avdødes TPO.

Andre saker jeg til stadighet får 
spørsmål om, er ektefellepensjon 
for enkemenn.

ektefellepensjon for enkemenn etter 
helt nye regler. 
Som følge av en rettssak  reist av en 
enkemann i Norge som mente ekte-
fellereglene i TPO var kjønnsdiskri-
minerende, og påfølgende dom i 
EFTAs kontrollorgan ESA, har 
Norge endret regelverket for bereg-
ning av ektefellepensjoner fra TPO 

for menn. Kort fortalt går de nye 
reglene ut på at det skal være likhet 
mellom kvinner og menn når det 
gjelder de gamle, gode reglene der 
inntektsprøving er unntatt. Imidler-
tid greide Norge å slippe unna deler 
av regningen ved å få gehør for at 
de nye reglene bare skulle gjelde fra 
den dato Norge kom inn i EFTA, 
som var 1.1.1994. Det har tatt 
meget lang tid å få gjennomført 
endringene.

Har fått flere spørsmål om hva 
menes med uttrykket «Gullenker»

KOMPLETT PAKKE

NYE VOLVO V60

KR 390 800,–*

KR 2 699,–*/MND

Leasingtilbud til privat og næring.
Månedspris inkl. mva. Forskudd  
kr 50 000,–. 3 år/45 000 km.

UTSTYRSPAKKEN
INNEHOLDER BL.A.

• Skinninteriør
• Metallic lakk
• Park. varmer m/timer
• Cruise control m/fartsbegrenser
• IAQS, CZIP ekstra ren luft
• Rygge- og regnsensorer
• Aktive Dual Xenon hovedlys
• Vannavst. sideruter foran
• Kompass og auto.dim. sladrespeil
• Oppvarmede for- og bakseter
• High Perform. stereo og 5’ skjerm
• USB, Bluethooth, DAB-forberedt
• Volvo On Call
• Vinterdekk på alu.felger

… og en rekke andre tillegg

390 800,–*

LIVET ER MER ENN BILER. DET ER Å NYTE DESIGNET, SIKKERHETEN 
OG KOMFORTEN I EN KOMPLETT UTSTYRT VOLVO V60. DERFOR HAR 
VI KAMPANJE PÅ MÅNEDSLEIE TIL KR 2 699,- MND.

SEND ”V60” PÅ SMS TIL 2330 FOR MER INFO
* VEIL. PRIS INKL. FRAKT-, LEVERINGS- OG ADM. KOSTNADER LEVERT OSLO. GJ.SN. FORBRUK 4.5 – 10.2 L/100 KM. CO2-UTSLIPP 119 – 237 G/KM. TILBUDET GJELDER ALLE NYE 2012 MODELLER 
UT 2011 ELLER SÅ LANGT BEHOLDNINGEN REKKER. ALLE VOLVOS DIESELMODELLER HAR PARTIKKELFILTER SOM STANDARD. FORBEHOLD OM TRYKKFEIL. AVBILDET BIL KAN HA EKSTRAUTSTYR. 
TREFF VOLVO PÅ FACEBOOK.COM/VOLVOCARSNO OG VOLVOCARS.NO
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fra Nof kaleNdereN

www.nof.no Forsvarsdepartementet har nå offentliggjort at Forsvaret kjøper de inn-
leide fartøyene som seiler i Indre Kystvakt (IKV). De sparte leiekostnadene må gå til å 
styrke seilingen i Kystvakten.
 
I slutten av november gir forsvarssjefen sitt fagmilitære råd til forsvarsminister Grete 
Faremo. Rådet er Forsvarets stemme inn i regjeringens arbeid med en ny langtidsplan 
som avgjør Forsvarets fremtidige struktur.

Brigadelæge Blich Holst skrev for en tid 
siden i «Chr.sands Tidende»
«Mennsker trænger stimulanser av en 
eller anden sort. Bruker de ikke alkohol, 
så har de andre stoffe at vælge mellem, 
kaffe, tobak, etc. Og det er vel omtrent 
alle læger her i landet enige om, at kaf-
fen gjør meget mere skade hos os end 
alkohol. Jeg har paa sessjonerne rundt i 

dette lægedistrikt, som omfatter hele 
Kristiansands stift dessuten noget av 
Bergens i 3 aar ikke kasseret en eneste 
mand for alkoholisme, men gjentagende 
gange for sykdomme, fremkaldt ved mis-
bruk av kaffe og tobak. Kaffedrankernes 
antal tiltar paa disse kanter»  

Brigadelæge Blich Holst

For 100 år siden
Utdrag fra Underofficersbladet • Kristiania 1911

Arrangement dato sted
Forbundsstyremøte 3. november Oslo

Høstkonferanse 4.-6. november Lillehammer

Landsstyremøte 15.-17. november Harstad

NOF samling 29.-30. november Oslo

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

ros…

til Regjeringen for å 

innfri de økonomiske 

betingelsene i inne-

værende langtidsplan

…og ris

til FsJ for å ikke gjøre 

grunnlagsdokumenter 

ifm FmR tilgjengelig 

ifm lokal drøftinger

Stans kaffemisbruket

Følg NOF på internett. Daglige oppdateringer på:  

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

NORSK FLYTTEFORBUND

40 år 1963-2003

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	 ❦

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

	 ❦

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

	 ❦

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.
Tel. 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 
Faks 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 ●  Thranesgate 2, 3187 Horten

NFF Norsk Flytteforbund

FlyttiNg er eN tillitssak – se etter NFF logoeN

NFF grunnlagt 1963

Returadresse: Befalsbladet, Møllergata 10, 0179 Oslo
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