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På tampen av et år er det på sin plass å ta et tilbakeblikk, samt å se fremover. Hvilke muligheter 
kommer, og hvilke utfordringer tror vi kan dukke opp. Inneværende år startet opp med fokus på 
omstilling. Runde 2B, som opprinnelig skulle være en justering av omstillingsrunde 2A, utviklet 
seg til å bli langt mer omfattende en forutsatt. I tillegg kom kravet om et betydelig gradsnedtrekk. 
For at gradsnedtrekket ikke skulle medføre en lønnsnedgang for befalet, var det viktig for oss at vi 
landet en enighet med forsvarssjefen om at lønnsmidlene i dette løpet skulle tilbakeføres befalet. 
Prosessen har dratt ut i tid, parallelt med at de siste brikkene i 2B har drøyd med å falle på plass. 
Oversikten vi nå sitter med, tyder på at vi skal komme langt inn i det nye året før vi kan sette slutt-
strek for denne delen av omstillingen.

Et annet område hvor det har vært relativt stillstand, har vært innenfor tariff. Vi har flere proses-
ser som har ligget brakk. Særlig har det vært misnøye i forhold til tiden vi har brukt for å komme 
i gang med forhandlingene om en avtale som skal erstatte dagens ATM. Dette til tross for at vi i 
februar landet en enighet med FD om hvilke aktiviteter som var unntatt fra AMLs vernegrenser. 
Videre er det helt påkrevd å få tatt tak i OVK-utfordringen. Sentrale avtaler som kompensasjons-
avtalen og særavtalen for int ops. har også vært modne for forbedring. 

Ved avslutning av inneværende år, og ved inngangen til 2012, er det dog lys i sikte på tariff områ-
det. Vi er i ferd med å reforhandle både kompensasjonsavtalen og særavtalen for int ops. For ATM 
er det innkalt til forhandlingsoppstart like over årsskiftet. Det startes opp et arbeid med å forberede 
kravene til hovedtariffoppgjøret 2012. Innenfor OVK er det både startet opp og signalisert et arbeid. 
Det er viktig at disse prosessene faktisk blir sluttført.

Norges Offisersforbund ser derfor at 2012 må bli et år i tariffens tegn. Ambisjonene må være å 
sluttføre de mange prosessene, og på en slik måte at arbeidstakerne i Forsvaret både blir belønnet 
og kompensert på en rettferdig og forsvarlig måte. For de som tror at vi i 2012 kan komme unna 
omstilling, må jeg nok skuffe. Den andre store saken kommende år vil bli behandling av ny lang-
tidsplan. Her er forbundet i gang med flere tiltak før Stortinget rett før sommeren vedtar en ny plan. 
Dette vedtaket vil være startskuddet på en ny omstillingsprosess. Hvor stor vet vi ikke ennå, men 
hvis FSJ får det slik han anbefaler i FMR, blir også dette en av de store omstillingene i Forsvaret. 

For at vi som forbund skal evne å løse alle disse oppgavene, og flere enn de som er nevnt her, er vi 
helt avhengig at de tillitsvalgte gjør en innsats og god jobb. Fra lavest nivå som ATV ved den enkelte 
avdeling til sentralt valgte i Oslo. Takk til alle som har gjort en jobb for Norges Offisersforbund og 
Forsvaret det siste året. Jeg ser frem til et fortsatt godt samarbeid i det kommende år.  

Skal de tillitsvalgte evne å reflektere meninger og standpunkt som medlemsmassen innehar, er 
det viktig at alle og enhver av oss bruker mulighetene til å gi innspill og delta i debatten. Takk for 
alle bidrag. Jeg ser frem til nye i året som kommer! Med disse ord ønsker jeg alle en riktig god jul 
og et godt nytt år. 

2012 – et år i tariffens tegn
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 2012 må bli et år i tariffens tegn.

Vi har forsikringene du 
trenger for deg og familien!

Det lønner seg å velge gode forsikringer. Forsvarets Personellservice 
og SpareBank 1 gir deg mange fordeler du ikke finner andre steder. 
Vi har nå et komplett forsikringstilbud, både for det du eier – og de du 
er glad i.
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Sikre deg selv og dine nærmeste

Forsvarets Personellservice tilbyr nå også 
personforsikringer fra SpareBank 1 – som 
gir trygghet til deg og familien hvis uhellet 
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Vi hjelper deg med rådgivning på forsikring, 
slik at du får de riktige forsikringene for deg 
og dine.

  Lanseringstilbud: 
Vi gir 5 prosent rabatt på 

        personforsikring

Forsvarets Personellservice
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Færre flybaser. Færre bataljo-

ner. Færre heimevernssoldater. 

Færre radarsstasjoner. For-

svarssjefen vil ha et mindre 

forsvar.

NiNA hANsseN (tekst)

Får forsvarssjefen det slik han vil, 
blir kampflystrukturen en enbase-
løsning lokalisert på Ørlandet uten-
for Trondheim. Hæren skal kun  
ha to bataljoner for å få en mer  
operativ effekt. I tillegg til Tele-
mark bataljon, som er knyttneven i 
Hærens hurtige reaksjonsstyrke,  
vil han også etablere en Troms 
bataljon. 

Fleksibelt flyvåpen. Harald Sunde 
anslo at rådene som ble lagt fram i 
dag vil koste 4,2 milliarder kroner 

ekstra hvert år i ni år framover. 
Hvis de blir vedtatt i Stortinget. 
Han snakket også varmt om inves-
teringene i 52 F35 kampfly. Det vil 
bli Norges største fastlandsinveste-
ring noensinne. 

– Nye kampfly vil ikke bare være 
spydspissen i framtidens luftfor-
svar, men også en hjørnestein for 
hele Forsvaret, sa han, og pekte på 
bilder av F35 bak seg. 

Men denne investeringen krever 
også en ny kampflybase. Det har 
vært knyttet stor spenning til for-
svarssjef Sundes valg av ny jagerfly-
base. Både Norges Offisersforbund 
og NTL Forsvaret har sagt at de 
ønsker å beholde både Bodø og 
Ørland. Men dette var ikke Sunde 
enig i. Han velger seg Ørland i 
Trøndelag. 

– Ørland har lav sivil flyaktivitet 
og store tilgjengelige arealer. Det 
gir oss stor handlefrihet og mulig-
het for utvikling, sa han. Sunde vil 
legge ned Bodø hovedflystasjon, 

men vil opprettholde Andøya, som 
sted for overvåkingsfly, og helikop-
terbasen på Bardufoss. 

22. juli. Forsvarsjefen brukte også 
tid på å snakke om terroren som 
rammet Norge 22. juli, og sa at 
dette minnet oss på hvor sårbart 
samfunnet er. Han sa at terrortrus-
selen er reell. Han vil at HMKG 
skal være en del av hovedstadsbe-
redskapen i framtiden. 

Selv om han understreket at han 
er en varm tilhenger av verneplikt, 
vil han helst ha profesjonelle solda-
ter i stedet for vernepliktige, og vil 
blant annet avvikle Luftforsvarets 
radar- og kontrollstasjoner på 
Mågerø og Sørreisa. Han mener 
radaranleggene kan styres fra 
Bodø. 

Forsvarssjefen varslet også store 
kutt i Heimevernet. Fra 45 000 sol-
dater ned til 30 000. Han mener det 
må en bemanningsreduksjon til for 
å få et mer effektivt heimevern.

Vil ha mindre forsvar
overLeveriNg: Harald Sunde overleverer Forsvarssjefens fagmilitære råd 2011 til Forsvarsminister Espen Barth Eide. FOTO: TOrgeir Haugaard/FOrsvareT
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R Norges Offisersforbund mener 

forsvarssjefen legger opp til 

mer råkjør på de ansatte, gjen-

nom det råd som nå er over-

levert Forsvarsdepartementet.

MorTeN hANseN (tekst)  

sisseL M. rAsMusseN (foto)

– Vilkårene vi har innenfor vervede 
og avdelingsbefalsordningen i For-
svaret er ikke i nærheten av tilfreds-
stillende. At forsvarssjefen nå sig-
naliserer at han vil ha en økning av 
vervede, uten at han samtidig vars-
ler en forbedring av vilkårene er 
skivebom, sier Egil André Aas. 

NOF-lederen mener Regjerin-
gen snarest må igangsette et arbeid 
med ny befalsordning, og at det 
samtidig må gjennomføres tiltak 
som bedrer ansettelsesvilkårene 
for vervede. 

– Det er nå en bruk og kast-men-
talitet jeg ikke skjønner den sitten-
de regjering kan stå inne for, sier 
Aas.

Feil fokus. Forbundslederen er klar 
på at det er fordeler med vervede 
soldater og at han har mottatt 
mange reaksjoner fra forbundets 
medlemmer. Han konstaterer at det 
er mange gode argumenter for og 
imot en mer profesjonalisering av 
Hæren. Han poengterer også at det 
i dag er stort press på befalet i For-
svaret. Det er for få befal til for 
mange oppgaver. 

– Den kontinuerlige omstillin-
gen har satt sine spor. Personell-
mangelen har medført at de avde-
lingene som er mest belastet, ikke 
har hatt mulighet til å kunne gi 

personellet anledning til videreut-
danning, sier Aas.

Han mener også at det er for 
mye fokus på reaksjon og fleksibili-
tet, noe som går på bekostning av 
utholdenhet. 

– De siste ti år har vist at uthol-
denhet er minst like viktig som 
reaksjon og fleksibilitet, sier Aas. 

bekymring. Han er bekymret for at 
den foreslåtte reduksjonen i antall 
menige, og flere vervede på sikt vil 
medføre store utfordringer på 
rekrutteringssiden til bataljonene, 
befalsutdanning og Heimevernet. I 
tillegg vil vi få store problemer med 
å oppnå målene som er satt når det 
gjelder å øke kvinneandelen i For-
svaret. 

– Oppbyggingen av Hæren, slik 
Stortinget har vedtatt, må fortsette, 
brigadeambisjonen må bevares, og 
en forutsetning for dette er mini-
mum tre manøverbataljoner. En 
slik ambisjon gir rom for å finne 
gode løsninger, sier Aas.

halv sannhet. Disse synspunktene er 
bare delvis tatt med i høringen som 
er overlevert etter at organisasjo-
nene fikk tilgang på utkastet til for-
svarssjefens fagmilitære råd. For-
svarssjefen har understreket at de 
ansattes organisasjoner har vært 
involvert gjennom hele prosessen og 

sågar at det i tillegg til en sentral 
høring har vært lokale drøftinger 
på DIF-nivå. 

For mens forsvarssjefen har 
understreket at de ansattes organi-
sasjoner har vært involvert og del-
tatt i prosessen, mener Aas at det 
bare er halve sannheten.

– Det er riktig at vi har deltatt i 
en referansegruppe på sentralt nivå. 
Her er vi gitt informasjon om det 
overordnede i det som i dag forelig-
ger og at vi har deltatt på syntese-
møter. Men grunnlagsdokumenta-
sjonen som er utarbeidet, og som 
arbeidsgiversiden har hatt, har vi 
ikke fått tilgang på.

Avtalebrudd. Aas konstaterer at han 
ikke tidligere har opplevd å bli bedt 
om å delta på drøftinger med for-
svarssjefen uten å få tilgang på sen-
tral informasjon.

– Dette betrakter jeg som et 
brudd på det avtaleverket vi er for-
pliktet til å forholde oss til. Det 
merkverdige er at vi nå skal få til-
gang til alt fra Forsvarsdepartemen-
tet gjennom en ny høring de har 
gitt oss. Det er grunn til å spørre 
om hvorfor det var så viktig at 
organisasjonene ikke skulle få til-
gang til grunnlagsdokumentasjo-
nen, sier Aas.

Legger opp til råkjør

sKuFFeT: Egil André Aas hadde håpet forsvarsje-
fen ville gjøre noe med bruk og kast-mentaliteten 
av ansatte i forsvaret. Han ble skuffet. FOTO: Sis-
sel M. Rasmussen

Ønsker Barth Eide lykke til
Forbundsleder Egil André Aas ser frem 

til et godt og konstruktivt samarbeid 

med den nye forsvarsministeren.

beNTe suNNivA suNde (tekst)

Espen Barth Eide (Ap) overtar som 
forsvarsminister etter Grete Faremo 
(Ap). Sistnevnte går over i stillingen 
som justisminister. Forbundsleder i 

Norges Offisersforbund, Egil André 
Aas, ønsker på vegne av forbundet 
den nye forsvarsministeren lykke til.

– Vi gratulerer Espen Barth 
Eide. Vi ser frem til et godt og kon-
struktivt samarbeid, sier han.

Aas mener det er en fordel at den 
nye forsvarsministeren har god inn-
sikt i Forsvaret, og at han har erfa-
ring som statssekretær.

– Samtidig er det en fordel at han 
kommer fra utenrikssiden, sier Aas.
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MorTeN hANseN (tekst)

Geopolitiske endringer og eventu-
elle konflikter i nordområdene tar 
de derimot ikke hensyn til.

– Høy kvalitet, men for lite folk 
og utholdenhet.

Slik oppsummerer Ståle Ulriksen, 
avdelingsleder og forsker ved Norsk 
Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), 
forsvarssjefens fagmilitære råd. Han 
mener prioriteringene isolert sett er 
riktige. Men de gjør Norge sårbart i 
en tid da den internasjonale utvik-
lingen synes å gå feil vei.

– Hovedproblemet er at det nesten 
er rene økonomiske betraktninger som 
er lagt til grunn. Den politiske dimen-
sjonen, i forhold til krisehåndtering, 
synes jeg ikke er godt nok ivaretatt.  

Fastlåst situasjon. Ulriksen er enig i 
at Ørlandet er den beste lokalisering 
for kampflyene – hvis lokalisering og 
økonomi er det eneste kriteriet.

– Det er en ren militær flyplass. 
Det er problematisk med kombinert 
sivil og militær flyplass. På Ørlan-
det kan man trene uten å ta hensyn 
til sivil luftfart, sier Ulriksen.

Han mener problemene dukker 
opp den dagen det oppstår kriser i 
nord. Noe som ikke er utenkelig 
med de store ressursene som er i 
nordområdene.

– Oppstår det en krise, og man 
har en fastlåst situasjon, vil det å 
sende en skvadron nordover kunne 
bli sett på som en opptrapping eller 
militarisering av krisen. Da spørs 
det om det finnes politisk vilje til å 
gjøre det. Hadde man hatt fartøy 

ved Olavsvern, og en flybase i nord, 
hadde det vært greit. Da har man 
allerede etablert en terskel gjennom 
en tilstedeværelse som alle vil forstå 
og akseptere, sier Ulriksen. 

Problematisk avstand. – Den politis-
ke dimensjonen, i forhold til krise-
håndtering, synes jeg ikke er godt 
nok ivaretatt.  

Han mener både Ørlandet og 
Bodø er problematisk hvis noe skjer 
mye lenger nord.

– Da er avstanden et problem, 
slår Ulriksen fast.

Han mener det problemet vil 
løses med å opprette en framskutt 
base på for eksempel Evenes.

– Forsvarssjefens løsning legger 
som premiss at politikerne er villige 
til å trappe opp i en krise. Da er det 
viktig å huske på at det nesten ikke 
har vært mobilisert i Norge siden 2. 
verdenskrig. Selv ikke under store 
internasjonale kriser som Cuba-kri-
sen og Korea-krigen, sier Ulriksen. 

Også forsvarssjefens forslag om å 
legge ned 2. bataljon, og erstatte flere 
vernepliktige med vervede, mener 
Ulriksen isolert sett vil fungere.

– Det er mange gode grunner til 
å erstatte vernepliktige med vervede 
soldater. Det vil bli bedre utdannete 
soldater, og man beholder dem len-
ger, sier Ulriksen. Han tror heller 
ikke det vil by på problemer med å 
rekruttere nok folk. 

– For mange er dette attraktivt. 
Vi er mer enn nok folk i Norge til å 
holde to bataljoner med vervede, 
mener forskeren.

Ulriksen framholder at i forhold 

til det Forsvaret har holdt på med de 
siste ti årene i Afghanistan, er dette 
gode løsninger. Men han mener det 
vil gå ut over utholdenheten – og 
blant annet Heimevernet.

– Jo færre vernepliktige man har, 
desto færre blir det til Heimevernet. 
Det kommer man til å merke. Da må 
man begynne å tenke nye typer utdan-
ning. Det har vært gjort uten suksess 
tidligere, konstaterer Ulriksen.

endring i støtte. – Prioriteringene synes 
jeg er relativt greie. Problemet er at det 
blir for lite. En brigade med to batal-
joner er ikke rare greiene. Det samme 
gjelder en flybase. Jeg tror verden 
kommer til å bevege seg mot større 
rivalisering mellom stormaktene. Og 
vi vil stå mer alene. Da blir forsvars-
sjefens råd for spedt, sier Ulriksen.

Han mener derfor forsvarsbudsjet-
tene i framtiden burde økes mye mer.

– For å være forberedt på at et 
hardere internasjonalt klima og på 
at Norge i framtiden må klare seg 
med mye mindre alliert støtte enn 
vi har vært vant til.

Riktig økonomisk –

feil politisk

Grenaderer i Hæren er misfornøyde 
med arbeidsvilkårene. Skal det flere 
vervede inn, må noe gjøres.

MorTeN hANseN (tekst)

Forsker Elin Gustavsen ved Insti-
tutt for forsvarsstudier har gjen-
nomført en studie basert på inter-
vjuer av vervede i Forsvarets tre 
grener. Mens vervede i Luft- og 
Sjøforsvaret er fornøyde, er mis-
nøyen større i Hæren. Gustavsen er 
klar på at Hæren må gjøre noen 
grep, hvis det skal flere vervede inn.

– Mange uttrykker misnøye med 
rammene rundt jobben. Det gjelder 
arbeidsvilkår, utdanningsstipend og 
manglende muligheter for en hori-
sontal karriereutvikling. Slik jeg 
har skjønt det, er det snakk om en 

dobling av antallet grenaderer i 
Hæren i forhold til det vi har i dag. 
Og bare å pøse på med vervede, 
uten å ta tak i problemene, vil 
kunne bli vanskelig, sier Gustavsen.

Hun mener noe må gjøres, så 
ikke problemene blir større.

– Enten må man gjøre noe med 
arbeidsvilkårene, eller så må man 
justere forventningene til de som 
verver seg, sier Gustavsen.

Selv om det vil bli en kraftig 
økning i antallet vervede, tror ikke 
forskeren det vil bli vanskelig å 
rekruttere. Hun konstaterer at det 

har vært opp til ti søkere på en 
enkelt stilling i Telemarksbataljo-
nen.

–Så langt har det ikke har vært 
vanskelig å rekruttere grenaderer, 
selv om min og to andre studier 
viser at de vervede er misfornøyde 
med arbeidsvilkårene. Men det blir 
en rekordstor økning i antallet, og 
Hæren bør vurdere hva de vil med 
stillingene som de vervede er i, sier 
Gustavsen.

Hun påpeker at det er satt ned 
en arbeidsgruppe i hærstaben, som 
skal se på grenader-rollen.

Isolert sett, og i forhold til Forsvarets oppgaver i det siste tiåret,  

er forsvarssjefens fagmilitære råd riktige. 

«Enten må man gjøre noe med arbeids
vilkårene, eller så må man justere  
forventningene til de som verver seg»
eLiN gusTAvseN, ForsKer ved iNsTiTuTT For ForsvArssTudier

Misfornøyde grenaderer i Hæren

overvåKiNg i Nord: Et P-3N Orion  
flyr over Jan Mayen, kystvaktfartøyet  
W 318 Harstad i forgrunnen.  
FOTO: TOrbjørn KjOsvOld/FOrsvareT

Ståle Ulriksen



Etter noen år i Forsvaret er  

det mange som velger å bytte  

karriere, både i og utenfor 

Forsvaret. Trenden er på ingen 

måte et nytt fenomen. 

MArgreThe Meyer brATT (tekst)

I 1997 skrev Befalsbladet om fly-
gere og teknikere som forsvinner til 
det private næringslivet. Nå har 
forsvarsstaben satt ned en arbeids-
gruppe som skal se på mulige løs-
ninger for å beholde og rekruttere 
nytt kritisk personell.

De skal se på hvilke tiltak som 
må iverksettes for å rekruttere og 
beholde personellet.

– Beholde og rekruttere teknisk 
nøkkelkompetanse er en problema-
tikk vi i Norges Offisersforbund har 

arbeidet med i mange år. Det er posi-
tivt at arbeidsgiver nå har våknet og 
igangsatt et arbeid i saken, sier 
forbunds sekretær i NOF, David 
Robert Coyle. 

Han påpeker at partene allerede 
har protokollert en endring i Kom-
pensasjonsavtalen som vil gi bedre-
de pendlervilkår i 2012. 

– Dette kan gjøre det enklere å 
pendle og kan være et virkemiddel 
for å beholde flere.

Teknisk personell. Forsvaret mangler 
i dag en del kritisk kompetanse, 
innenfor blant annet teknisk perso-
nell i flere forsvarsgrener. Mange 
slutter før de er ferdig med kon-
traktsperioder, og flukten til privat 
næringsliv er stor.

– Det er imidlertid veldig mye 
som gjenstår. Det er meget viktig at 
dette arbeidet gis høy prioritet og at 
Forsvaret innser at dette vil medføre 
kostnader. Saken går kort og godt ut 
på å gi personellet så gode vilkår at 

de velger Forsvaret 
som arbeidsgiver 
fremfor en sivil 
aktør som sann-
synligvis kan tilby 
høyere lønn.

Forhandler. – Par-
tene sitter i disse 
dager og refor-

handler en viktig tariffavtale som 
har stor påvirkning på saken. Det 
dreier seg Særavtale om merutgifts-
dekning, ulempe og risikokompen-
sasjon i Forsvaret, populært kalt 
«Kompensasjonsavtalen». Nå er 
ikke forhandlingene avsluttet, så 
man skal være forsiktig med å spå 
om resultatet. Imidlertid ser jeg 
ikke i dag signaler som tyder på at 
arbeidsgiver tar inn over seg at en 
del av problemet rundt teknisk nøk-
kelkompetanse kan løses her, sier 
Coyle.

KarrieretipsDisponering i stilling
•  Les veiledningene til hver runde, det er 

forskjell på ekskluderende og ikke eksklude-
rende kriterier; du kan søke stillinger merket 
med S selv om du tilhører H.

•  Har du søkt stilling eller studie og ikke 
nådd opp i konkurransen, betyr ikke dette 
nødvendigvis at du er en dårlig kandidat. Ta 
gjerne kontakt med FPT for å få begrunnelse 
for avslag på søknad.

•  Kontakt din personelloffiser for en karriere-
samtale ved behov for veiledning. 

•  Kontakt din KARIUS for karrieremuligheter 

innenfor din bransje og forsvarsgren. 
•  Får du ikke hjelp ved egen DIF, ta kontakt 

med FPT.
•  Påvirk medarbeidersamtalen, lag en plan for 

din fremtid. Husk også å endre stillingsbe-
skrivelsen; medarbeidersamtalen er arena 
for dette. Eller ta kontakt med din ATV.

•  Husk at du kan bytte forsvarsgren og 
bransje.

•  Har du sluttet og ønsker å se på mulighetene 
i Forsvaret, ta kontakt med FPT.

Forsvarets personelltjenester (FPT) 
forvalter stillinger på vegne av For-
svarsstaben i (FST) disponeringsom-
ganger. Disponeringsomgangen starter 
i inneværende år, men med tiltredelse 
påfølgende år. I disponeringsomgan-
gene disponeres personell til og med 
oberstløytnants/kommandørkapteins 
grad, over det nivået forvaltes perso-
nellet av FST. 
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godT rusTeT: Fredrik 
glette nyter godt av 
ledererfaringen fra  
Forsvaret, i det private 
næringsliv.
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Flyr høyt på F-16
Per Morten Storengen har flydd 

ut og inn av Forsvaret, men 

fant fort ut at han trives best 

bak spakene på F-16. 

MArgreThe Meyer brATT (tekst og foto)

Per Morten Storengen er ferdig med 
sin årlige helsesjekk. Han har 
bestått.

– Rekordalderen på en F-16 pilot 
i Norge er rundt femti år tror jeg, 
smiler 42 åringen. 

Storengen var ferdig med plikt-
tjenesten som F-16 pilot i Luftfor-
svaret i 1999. Han har erfaring 
som flyskoleinstruktør, stabsoffi-
ser i luftoperativt inspektorat og 
styrmann på Boeing-maskiner i 
Braathens og SAS, i tillegg til å 
være det han liker aller best, F-16 
pilot.

Flukt fra Forsvaret. Før var det van-
lig at piloter sluttet i Forsvaret og 
begynte i sivile selskaper. Storengen 
ville også smake på sivil luftfart.

Han søkte, og fikk innvilget per-
misjon i ett år for å prøve sivilflyg-
ning. Han fikk tilbud fra flere fly-
selskaper.

– Jeg begynte i Braathens, for da 
slapp jeg å pendle, forteller Storen-
gen.

Etter ett år søkte han om ytterli-
gere permisjon for å fortsette i 
Braathens. Han fikk avslag fra For-
svarets personelltjeneste (FPT), og 
sluttet helt i Forsvaret. 

– Da jeg sa opp i Forsvaret, tenk-
te jeg på trygghet og forutsigbarhet 
i lønn og arbeidstid. Jeg ville egent-
lig bare fly til jeg skulle gå av med 
pensjon. Det innså jeg den gangen 
at jeg ikke kunne gjøre i Forsvaret, 
sier han.

ikke fornøyd. Storengen savnet For-
svaret, og begynte å jobbe femti 
prosent på Luftforsvarets flyskole 

på Værnes. Resten av tiden fløy han 
for Braathens. 

– Jeg var veldig godt fornøyd 
med smidigheten både fra Forsvaret 
og Braathens, sier Storengen.

Men så ble flyskolen på Værnes 
flyttet til Bardufoss. Braathens ble 
kjøpt av SAS og flyindustrien slet 
med nedgangstider. Etter en tid 
begynte argumentene med forutsig-
barhet i lønn og arbeidstid i SAS å 
sprekke. 

Storengen opplevde at han i liten 
grad kunne påvirke egne vakter.

– Jeg hadde fri når alle andre var 
på jobb, og måtte arbeide når de 
andre hadde fri, forteller Storengen.

Han mistrivdes og drømte om å 
komme seg tilbake til Forsvaret. 
Den muligheten fikk han i en mid-
lertidig stilling på Rygge, i Luftope-
rativt inspektorat (LOI). 

– De kunne bruke kompetansen 
min, samtidig som jeg fikk opp-

rettholdt flypapirene mine, sier 
Storengen. 

ut i det sivile, igjen. Storengen ønsket 
yrkestilsetting, og søkte Krigsskole 
II (KS2). Han fikk plass, og så for 
seg en karriere i Forsvaret. Proble-
met var bare at han da ville miste 
midlertidig grad og tillegg under 
utdanningen.

– Det hadde jeg og familien ikke 
råd til.

Storengen søkte om å få bjønnes-
tillegget, men fikk avslag. Da gikk 
igjen ferden over i det sivile, i fire 
nye år. Nå er han tilbake i fast stil-
ling som flyger i Bodø, og fungerer 
som NK på 332-skvadronen. Storen-
gen vil utføre håndverket. Han vil 
fly for Forsvaret så lenge han kan.

– Når jeg setter meg i en Boeing-
maskin er jeg meget godt fornøyd 
med kun å være passasjer, smiler 
Storengen.

Fra Forsvaret til olje
Etter 13 år i Forsvaret, gikk 

Fredrik Glette over til det  

private. Han har ikke angret.

MArgreThe Meyer brATT (tekst og foto)

De siste årene arbeidet Fredrik Glette  
ved Telemark-bataljonen (TMBN) 
utenfor Kongsberg. Etter omorgani-
seringen i 2001 ble det besluttet at 
TMBN skulle flytte til Rena. 

– Da TMBN flyttet, besluttet jeg 
ikke å følge flyttelasset til Rena, 
sier Glette. Han vokste opp med en 
far som pendlet mye. 

– Jeg så ikke for meg en tilvæ-
relse med pendling, forteller Glette.

Men han vurderte hvilke mulig-
hetene som fantes i Forsvaret.

– Skulle jeg ha en karriere i 
Hæren? De aller fleste når jo ikke 
sjefsnivået, poengterer Glette.

Han fant ut at mulighetene var 
større på utsiden av Forsvaret.

Permisjon. Fast ansatte i Forsvaret 
kan søke om permisjon uten lønn 
for å arbeide eller studere. Ett år kan 
innvilges av driftsenheter (DIF). Per-
misjon utover ett år avgjør Forsva-
rets personellservice (FPT). Glette 
fikk permisjon ett år for å prøve ut 
det private næringslivet.

– Jeg hadde akkurat fått en pro-
sjektstilling som var spennende. Jeg 
søkte om forlengelse av permisjo-
nen, og fikk blankt nei.  Jeg husker 
ennå den telefonsamtalen, men det 
gjorde det samtidig enkelt. Da var 
valget tatt for meg, forteller Glette.

erfaring i lederskap. Han mener folk 
som har ledet andre under krevende 
forhold er bedre rustet til å arbeide 
under press. Han trekker blant 
annet fram egen erfaring som kom-
panisjef i Bosnia.

– Det viktigste når en skal søke 
jobb utenfor Forsvaret er ikke nød-
vendigvis å ha en bachelor eller en 
master, men å kunne oversette 
utdanningen fra etatsnivå til hva 
sivile bedrifter forstår, sier han. 

Etter 12 år i Forsvaret hadde Glet-
te med seg utdanning på KS2-nivå.
– En stor del av utdanningen gikk 
ut på å sprenge ting i småbiter, 
resten var lederskap og der var jeg 
godt utrustet, smiler han. 

bedre lønn. Kunne det vært aktuelt 
å gjeninntre i Forsvaret?

– Det hadde kanskje vært inter-
essant å komme inn igjen i Forsva-
ret for sånne som meg med en erfa-
ring fra en sivil bedrift, det er en 
interessant tanke. Forsvarets logis-
tikkorganisasjon gjør jo dette nå, så 
hvorfor ikke. Men så var det lønna 
da, smiler han, og legger ikke skjul 
på at lønnsnivået er vesentlig høy-
ere i oljebransjen enn i Forsvaret.

vALgTe ForsvAreT: Per Morten Storengen er godt fornøyd med å jobbe i Forsvaret, selv etter å ha prøvd 
seg som flyger i sivil luftfart.
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Gunnar Aas er over seg av begeist-
ring for den nye sesjonsordningen. 
Den rekrutteringen og innkallingen 
til tjeneste som han og kollegene 
rundt i landet gjør for styrkeprodu-
sentene, mener han har en direkte 
påvirkning på utviklingen av For-
svaret.

– Det er mye nytt, spennende og 
effektivt vi driver med, og som de 
ærekjære offiserene vi er, vil vi 
gjøre en best mulig jobb. 

Derfor ønsker vi å gå en ny 
runde på stillingsbeskrivelsene 
våre. De vi har er for generelle, 
mener vi, og de synliggjør ikke det 
som er våre store suksessfaktorer 
godt nok. Flere av oss i NOF mener 
det gikk noe fort i svingene da 
instruksene ble utarbeidet, så dette 
må vi få fikset, sier Aas.

Han mener at dagens godkjente 
instrukser ikke får godt nok frem hva 
jobben egentlig går ut på og at dette 
også kan påvirke fremtidig rekrutte-
ring av personell til stillingene.  

– Må-krav og bør-krav må regu-
leres til faktisk kompetanse som 
kreves for stillingen. Her har jeg en 
jobb å gjøre på arbeidsplassen, slik 
at vi får drøftet stillingene på nytt, 
sier Aas.

Han er i dialog med andre 
ATVer ved sesjonssenterene, slik at 
de sammen med HTV kan få drøf-
tet stillingene på nytt.

– Stillingsbeskrivelsene er like. 
Hvis de andre ATV opplever de 
samme problemstillingen, må vi ta 
dem samlet slik at vi unngår vi å 
gjøre den samme jobben to ganger, 
og det må jo være i alles interesse 
– både for arbeidsgiver og tillits-
valgte, sier han.

den beste kvinne og mann. Tidligere 
var offiserens muligheter til å påvir-
ke fordeling til tjeneste  små, nå er 
det helt annerledes. 

– Selekteringen er bedre. Den er 
mer strukturert, og atskillig bedre 
planlagt enn før.

Da det ble bestemt at det skulle 
være sesjonsplikt for begge kjønn, 
og dermed at antallet sesjonsung-
dommer ville fordobles fra årskull 
på cirka 30 000 til 60 000, skjønte 
VPV at dette hadde de ikke kapasi-
tet til, med mindre de økte antall 
ansatte og antall kvadratmeter 
betraktelig, forteller Aas. 

Forsvaret ønsker den beste kvin-
ne og mann i tjeneste. For å selek-
tere de beste, må sesjonsoffiserene 
være bedre forberedt, vite mye mer 
om hva som er Forsvarets eksakte 
behov, og hva som er den enkelte 
innkaltes utdanning og motivasjon. 
Nettopp for å kunne skreddersy 
sesjonsdagen, forklarer Gunnar 
Aas.

vPv sentralt «bestiller» soldater. 
Sesjonen er delt, og sesjon del 1 
gjennomføres av de respektive på 
internett. De svarer blant annet på 
spørsmål om egen utdanning, 
helse, interesser, sosial profil og 
motivasjon – totalt cirka femti 
spørsmål.   

– Det kanskje viktigste fra del 1 
for de cirka 20 000 som går videre 
til sesjon del 2, er hvilken videregå-
ende utdanning den enkelte har, 
forklarer Aas. Sesjon del 2 gjen-
nomføres ved sesjonssenterne.

Når et sesjonssted så får føringer 
fra VPV sentralt på Hamar om hva 
som er Forsvarets behov, på kort og 
lang sikt, er det bare å iverksette.

– Trenger vi bilmekanikere? 

Geværmenn? Anleggsmaskinførere 
til ingeniørbataljonen om tre måne-
der? Ja, så skaffer vi det på bak-
grunn av info fra internettdelen av 
sesjon. Er det områder i landet som 
trenger folk til HV etter første-

Vil ha bedre 
stillingsbeskrivelser

Sesjonsoffiser Jo Idar Dahl-
gren holder innbrief for et 
knippe ungdommer fra Trom-
sø. Kapteinen leder denne 
ukens nemd som nå kun 
består av befal og lege.

Sesjonsoffiser og følgebefal Annabell Hansen registrerer tid og karakter på Andreas Olavsen (18) fra Tromsø. Den nye 
sesjonsordningen gir en mer krevende og intensiv hverdag for de ansatte på VPV i Harstad, men samtidig mye mer interes-
sant, synes de selv.

gangstjeneste, så går meldingen til 
oss om å ordne det. Kritisk kompe-
tanse av særlig art? Vel, vi kaller 
inn de vi trenger på bakgrunn av 
internettdelen, og skreddersyr 
dagen i henhold til dette. 

Daniel Eikrem (18) fra 
Tromsø leser en av For-
svarets infobrosjyrer 
mens han venter på å 
komme inn til lege. Når 
han forlot VPV i Harstad 
noen timer senere, vis-
ste han hvor han skulle 
gjennomføre første-
gangstjenesten.

Kaptein Gunnar Aas føl-
ger med herrene som 
får testet sitt alminneli-
ge evnenivå. – Den nye 
ordningen krever ofte 
lange arbeidsdager, så 
bruken av omfordelt 
arbeidstid og fordeling 
av «vakter» er noe vi 
diskuterer mye. Men vi 
blir enige, smiler han.
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I Bardufoss’ skoger utspilles et nøye planlagt 

rollespill. For deltage
rne er spillet blodig alvor. 

Dette er virkelighetens forspill.                  
¾

Øvelse rein
•  Slaget mellom Telemark bataljonen og Panserbataljonen var en 

del av øvelse Rein

•  Ble gjennomført 25.-29. november av Brigade Nord i Indre Troms.

•  18.24. november drev bataljonene forberedelser og samtrening 

 til hovedøvelsen

•  Om lag 4000 soldater og befal deltok

      Slaget om 

flaggStanghøyden      Slaget om 

flaggStanghøyden



beNTe suNNivA suNde (tekst) 

erLeNd dALhAug dAAe (foto)

Ved Varden går Telemark-bataljo-
nens menn på et sviende nederlag. 
Fiendens styrker har lokket elitesol-
datene rett i en kill box. Ingen 
retrettmulighet. Ingen flukt. Nå er 
det mann mot mann. Angrepet 
kommer fra alle kanter, mens fron-
ten er dekket av miner. Lyden fra 
løsskudd høres gjennom den kalde 
novemberlufta, mens skarpe lys-
glimt lyser opp i ettermiddagsmør-
ket. Det er bare en liten time siden 

skyggene senka seg over Indre 
Troms. Men allerede nå er alt svart.

– Gutta har det ikke bra nå.
Feltprest Wilhelmsson er sikker i 

sin sak. Han kjenner soldatene som 
sine egne barn. Og på ett vis er de jo 
også det – sognebarna hans. Han er 
deres sjelesørger, samtalepartner, 
psykolog, kamerat. En de bryr seg 
om, og er glad i. For soldatene er 
dette alvor. For det kunne vært vir-
keligheten. Det kunne vært Afgha-
nistan. Det kunne vært ekte stridig-
heter. Og den kula som traff deg i 
ryggen da – den hadde vært virkelig.

Noen timer tidligere, dag 14. Det gikk 
nesten for lett. Med et trettimanns-
lag utmanøvrerte en beskjeden 
Stein Olav Kaasa fire av Panserba-
taljonens leoparder – Hærens tyng-
ste og mest livsfarlige stridsmaski-
ner. Etter å ha sikret seg Flagg-
stanghøyden, stod det endelige sla-
get på skytefelt 1 – fiendens hoved-
kvarter. En tydelig effekt av erfaren 
befal og grenader, mente Telemark-
bataljonens fotsoldater. De hadde 
bakset seg gjennom snødekt og tett 
skog før de nådde fiendens hoved-
kvarter.

– Angrepet var lett. Men turen frem 
var vanskelig. Terrenget var tungt, 
sier Marius. Han sitter klemt 
sammen med Marius nummer to og 
fire andre grenadere i en stridsmas-
kin på Søppelhaugen. De andre 
nikker bekreftende. De skulle 
egentlig ikke stoppe her, men da de 
oppdaget presten, måtte de bare. På 
øvelsens nest siste dag er de slitne, 
soldatene.

omkamp, sa de. Vi befinner oss på 
Sætermoen skytefelt. Et enormt 
område i Bardufoss i Indre Troms. 

Telemark-bataljonen øver på det 
man kaller et artikkel fem-scenario. 
Det har de gjort i to uker. Et 
NATO-land er blitt angrepet, og de 
har anmodet andre natoland om 
støtte. Norge har svart ja på 
anmodningen, og sendt en avdeling 
til unnsetning. På den fjortende 
dagen har Telemark -bataljonen 
drevet fienden, panserbataljonen, 
tilbake og inn i sitt eget land. Det 
endelige slaget står på fiendens 
hovedkvarter. Hundre døde på fien-
dens side. Maks ti på egen side. Det 
taler sitt eget tydelige språk.

Altfor lett, mente bataljonssjefene. 
Omkamp, sa de. På hver sin side 
klekkes det ut nye strategier for å ta 
luven av hverandre. Telemark-batal-
jonens sjef, Lars Lervik, fikk inn-
fridd mer enn det han håpet på.

–Dette har vært en veldig bra 
dag. Vi fant fiendens svake punkt, 
de hadde ikke nok folk. Selv om vi 
har en kjempegod motstander. Men 
Telemark-bataljonen trener for å 
være en hurtig reaksjonsstyrke, og 
vi skal vinne.

– Hvis ikke, kan man bare legge 
ned hele styrken, mener presten. ¾

      Slaget om 
flaggStanghøyden
      Slaget om 
flaggStanghøyden
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1. KANoN: ikke skarp 

ammunisjon på Leopard 

2 stridsvogn denne gang.  

2. sjeF: bataljonsjef 

Lars Lervik styrer trop-

pene i Telemark bataljon.

3. TAKTiKK: Torgeir 

Menne, sjef Mek3/Tmbn 

legger strategi.

4. FoTsoLdATer: Mari-

us, gudbrand, Kristoffer 

og eirik var med på å ta 

ut fire av Panserbataljo-

nens stridsvogner.
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Han har selv vært i Afghanistan, og 
veit hva han preker om.

Ny strategi. I fiendens hovedkvarter er 
stemningen laber. Førstegangssolda-
tene har større ambisjoner enn å bli 
slaktet i sitt eget land. Selv mot elite-
soldater som Telemark-bataljonen.

– Hvordan føles det å tape slaget?
Soldaten marsjerer rett forbi. Feil 

spørsmål. Du spør ikke på den 
måten. Det er da ikke skihelten Petter 
Northug som har slått Marcus Hell-
ner i en spurt vi snakker om, heller.

En annen er mer snakkesalig. 

Terje Hansen er mannen med 
Hærens beste jobb. Sjefen for pan-
serbataljonen mener i hvert fall det 
selv. Han opplever at bataljonen har 
motiverte soldater som trives. De 
tette båndene mellom befal og 
mannskap er positive for miljøet.

– Dette har vært veldig allright. 
Øvelsen gir ferske soldater masse 
mestring, og de får kjenne på dette 
med utfordringer. Dette er den 
beste plassen man kan trene tak-
tisk, sier han. Planen for omkam-
pen innebærer mindre justeringer 
av den opprinnelige planen.

– Vi skal påføre Telemark-bataljo-
nen større tap. Vi må være mobile 
og offensive. Samtidig må vi ta 
dette step by step og ivareta sikker-
heten, sier han.

det endelige slaget. 16.18 lokal tid 
(her oppe opererer man med Zulu-
tid for anledningen). Det er uvanlig 
stille. Ingen lyder. Ingen ild. No 
nothing. De skulle vært her nå. En 
sanitetsvogn kommer kjørende ut 
fra mørket. En til. Rapportene 
begynner å strømme på. Presten er 
bekymra. Etter sigende har Tele-

mark-bataljonen møtt uventet mot-
stand på Varden. De har rett og 
slett fått juling. Sånt skal ikke skje. 
Kanskje er de slitne nå. 

– Men det er slikt som motiverer. 
Dette er soldatenes virkelighet, sier 
presten, og forteller om kritiske 
situasjoner i Afghanistan og Irak.  
Han forteller om skuddvekslinger 
– om ganger der han har vært helt 
sikker på at ting kom til å gå 
gærent, men så gikk det bra likevel. 

– Det er ingen som syns det er 
moro å drepe. Soldatene blir egent-
lig bare veldig lei seg av det. Men 
det er jobben deres. Det må militær 

makt inn for å stoppe mennesker 
som det ikke nytter å være i dialog 
med. Og dersom soldatene mine 
ikke dreper, dersom de ikke stanser 
fienden, da fortsetter han med sine 
grusomheter. Og det er ikke et godt 
alternativ, sier presten.

18.53. Plutselig dukker tre leo-
parder opp fra Varden. Nå er de 
her. Tempoet er betydelig høyere 
enn sist de var her. I en innøvd pre-
sisjonsbevegelse skrenser den ene 
stridsvognen mot kanten av veien 
for å sikre, mens de to andre beve-
ger seg i retning Flaggstanghøyden. 
Fiendens eiendom. Bomber og gra-

nater lyser opp kveldshimmelen, og 
smellene prikker mot trommehin-
na. Det endelige slaget. Eller kan-
skje ikke. Kanskje tar de koet også 
– selv om det egentlig ikke var pla-
nen. Det er fornedrende å miste 
hovedkvarteret sitt. Én gang holder. 
Men nå er Telemark-bataljonens 
menn så forbanna at de nok prøver 
seg på det en gang til, tipper pre-
sten.

 Han er også sliten. Sov tre timer 
i natt, forteller han, mens han setter 
bilen i gir og ruller strake vegen 
over et minefelt. Heldigvis var de 
ikke armert.

      Slaget om 
flaggStanghøyden
      Slaget om 
flaggStanghøyden
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1. sPeider: Telemark 

bataljon på vakt.  

2. PAuse: en liten pause 

mellom slagene.

3. PANsersjeF: Terje 

hansen, sjef for Panser-

bataljonen, mener han 

har hærens beste jobb, 

selv om slaget ble tapt.  

4. TAPTe: Tor Martin og 

medsoldatene i Panser-

bataljonen tapte første 

slaget. han håper på 

revansj, med bedre 

kamuflering og mel-

dingsgang.
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å bruke prester? Hvorfor ikke bare 
bruke psykologer?

– Tematisk er det nok mange 
som kunne snakket om de samme 
temaene som vi prester gjør. Det 
som kanskje gjør at feltpresten fun-
gerer godt i undervisningssammen-
heng, er at vi er utdanna for å 
preke. Vi er flinke på pedagogik-
ken. En annen ting er at vi bringer 
med oss den dimensjonen som 
handler om empati, nestekjærlighet 
og omsorg. Det er en viktig dimen-
sjon som egentlig blir bærende for 
soldaten når han er i strid. Der er 
det ofte sånn at pliktetikken faller 
først, og så er det holdningene dine 
som overtar. Hvis vi har greid å 
skape medfølelse og innlevelse i 

fienden hos soldaten vår, da har vi 
kommet et godt stykke på vei i å 
kvalitetssikre det soldaten leverer.

utenriksoperasjoner. Feltprestkorpset 
prøver å følge en rullering som gir 
ett halvår i utenrikstjeneste, og fem 
halvår hjemme. Wilhelmssons før-
ste utenrikstjeneste var i Irak i 
2004. Tre år senere dro han til Afg-
hanistan. Siden den gang har han 
vært noen småturer til Afghanistan 
for å hjelpe til med debrifing. Det 
blir nok flere turer til utlandet i 
fremtiden. Han mener at jobben 
som feltprest handler om å være i 
samme vogn som sine sognebarn. 
Men hvordan er det egentlig for en 
prest å delta i utenriksoperasjoner?

– Det er veldig allright. Når sog-
nebarna drar utenlands blir det 
egentlig moralsk forkastelig  ikke å 
dra sammen med dem. Prestetjenes-
ten er jo alltid på ordentlig, enten 
det er på øvelse her hjemme, eller 
på oppdrag i Afghanistan. Men det 
samholdet man er i når man er på 
oppdrag i utlandet – det er veldig 
spesielt. Det er veldig fint og nært. 
Og så er det mye med internasjonal 
tjeneste som gir opplevelse til ens 
eget liv også, sier han.

– Hva med det etiske aspektet? 
Hvordan er det å jobbe i krysnings-
punktet mellom krig og religion?

– Jeg ser ikke noe etisk dilemma. 
Prestens oppgave er å ta vare på sol-
datene. Trøste dem når de trenger 

Vi sitter midt i krigen. Presten har 
rasa rundt på snøkledde skogsveier 
på Sætermoen skytefelt uten lang-
lysa på. Sognebarna er ute på øvel-
se, og presten er med. Flere ganger 
meier vi ned sperringer i front av 
minefelt. Det hyles fra baksetet. 
Lysluggen med kameraet er allerede 
på vei opp på taket for å vikle bilen 
ut av et gult sperrebånd.

– Skvatt du nå? Presten ler.

Tidlig krøkes. Allerede på gymnaset 
bestemte han seg for at han skulle bli 
prest. Og Peter Wilhelmsson fikk det 
som han ville. Men kanskje ikke på 
den måten han først hadde tenkt. Etter 
førstegangstjenesten tok han to nye år 
i Forsvaret før han bestemte seg. 

– Jeg fant ut at militæret var vel-
dig moro. Og så hadde jeg jo hørt 
om feltpresttjenesten. Så da bestem-
te jeg meg for å slutte i militæret, og 
begynne på teologistudiet. Så fikk 
jeg heller prøve å komme tilbake til 
Forsvaret som feltprest. 

Og i Forsvaret har han nå vært i 
11 år. Først i saniteten, deretter på 
Krigsskolen, så i Panserbataljonen. 
Foreløpig siste stoppested er Tele-
mark-bataljonen på Rena. I fem år 

har han holdt ut. Lenger enn noen 
andre i samme stilling.

viktig presterolle. Hadde du møtt 
Peter Wilhelmsson med geværet på 
ryggen, hadde du sannsynligvis 
ikke trodd han tilhørte den norske 
kirke. To meter lang, ikledd militæ-
rets uniform, kunne man lett for-
vekslet ham med et helt vanlig befal 
eller grenader. Men likevel, den 
militære fremtoningen skjuler et 
annet engasjement.

– Har du drømmejobben?
Han drar litt på det, vurderer 

ordene sine.
– Ja, jeg er veldig glad for å være 
prest – veldig glad for å være felt-
prest. Jeg mener det er viktig å bidra 
til å gjøre militæret bra. God i dob-
bel forstand da, sier Wilhelmsson. 

Han understreker behovet for å 
utdanne soldater innenfor temaer 
som menneskeverd, kultur- og reli-
gionsforståelse, bruk av militær-
makt og krigens folkerett. Dette er 
temaer som feltprestkorpset har 
blitt bedt om å undervise Forsvaret 
i. Da følges utdanningsplanen 
RAM (respekt, ansvar, mot). Man 
vil ikke ha bajaser i Forsvaret. Sam-

tidig er det slik at prestene skal 
være der for soldatene på det per-
sonlige plan. Spesielt i utenriksope-
rasjoner blir det et større behov for 
tyngre personlige samtaler.

– Av de samtalene jeg har, er det 
kanskje fem prosent som handler om 
tro og religion. Resten handler om 
alt mulig annet. Alt fra utfordringer 
i kollegafellesskapet til kjærestepro-
blemer og familieproblematikk. Det 
er nesten en selvfølge at har du pro-
blemer, da går du og snakker med 
presten. Noen annet blir sett på som 
uansvarlig. Her er det ingen stigma 
mot presten. Jeg opplever jo at sol-
datene er glade i oss, da. De setter 
pris på oss, sier han.
– Men er det ikke litt gammeldags 

Prest ved  
frontlinja
I Telemark bataljon er terskelen for å snakke med presten lav.  

Kanskje burde den være det i det sivile livet og?

beNTe suNNivA suNde (tekst)    erLeNd dALhAug dAAe (foto)

¾

PresT i uNiForM: Feltprest 
Peter Wilhelmsson (t.v.) snakker 
med soldater under øvelse Rein.
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FroNTLiNjA: En soldat på vakt under øvelse Rein. Selv ved frontlinjen brukes ofte prestene som samtalepartnere.

det, og holde gudstjeneste. Det er 
veldig trist at man noen ganger må 
drepe. På den annen side er det hel-
ler ikke noe alternativ, fordi de vi 
slåss mot er så ille. Det nytter ikke 
å snakke med dem, det nytter ikke 
å være i dialog, sier feltpresten. 

bærer våpen. Slik som soldater og 
offiserer flest bærer feltpresten to 
våpen. Det ene er pistolen, det 
andre er geværet – et HK416. Felt-
prester blir akkurat som leger reg-
net som ikke-stridende. Men de får 
likevel lov til å bære våpen til selv-
forsvar.

– Jeg har aldri måttet løsne 
skudd. Sånn sett har jeg vært veldig 
heldig. Jeg har tatt skjul og dek-
ning, og vært klar til å forsvare livet 
mitt og livet til kameraten min. 
Heldigvis har ikke det skjedd så 

mange ganger, da, sier Wilhelms-
son. Han mener selv at det å være i 
Afghanistan er ganske likt det å 
være hjemme.

– Her hjemme er jeg sammen 
med soldatene i alt de gjør. Det er 
det samme i Afghanistan – man går 
blant dem hver dag. Men det betyr 
jo ikke at jeg er ute på hvert opp-
drag. Noen ganger er oppdragene 
såpass alvorlige at det er stor sjanse 
for å mislykkes. Da er det ikke smart 
å sende ut den ene kapasiteten felt-
prest avdelingen har. Da er det lure-
re at han står igjen inne, og heller 
forbereder seg på det verst tenkelige 
– at noen blir skadet eller drept.

hvem snakker presten med? Selv har 
ikke Wilhelmsson måttet gi den 
siste salve i stridssituasjoner. Men 
han har måttet støtte familier som 

er blitt rammet av ulykke og død. 
Det hører også med til tjenesten. 
Han forteller at feltpresten ofte er 
den som er mest sliten etter at kon-
tingenten er over, og det er på tide 
å reise hjem. 

– Man er feltprest døgnet rundt 
i et halvt år. Det er klart at det er 
slitsomt, sier han. 

Det er spesielt å være den som 
alle henvender seg til. Da er det godt 
å ha noen å snakke med selv også.

– Feltprestkorpset tilbyr samta-
lestøtte, en form for debrifing. Men 
det er ikke så veldig lett å bare få 
tredd en kollega over seg til det for-
målet. Det veit feltprosten veldig 
godt. Derfor har han sagt at det 
ikke er så viktig hvem du snakker 
med, bare du snakker med noen. 
Det bør jo helst være en som forstår 
seg på hva du har opplevd som 

PresTer: Feltprestene Kenneth Been Henriksen (t.v.) og Peter Wilhelmsson er med på øvelsen.

i eT sPeiL i eN gåTe: Feltprest Peter Wilhelmsson på vei til slaget.

ATv: Feltprest Peter Wilhelmsson i prat med soldater.

prest. Da snakker jeg ofte med 
andre feltprester om hva disse inn-
trykkene gjør med meg, om det å 
bære andres sorger og byrder.  Men 
det soldatene har betrodd meg som 
prest, det blir hos meg. Taushets-
plikten tuller du ikke med, sier han.

– bruk presten. På feltgudstjenesten 
under øvelsen på Sætermoen skyte-
felt, kom det over fire hundre solda-
ter fra Telemark bataljonen. Når 
Wilhelmsson holder gudstjeneste, 
da kommer soldatene. Han oppfor-
drer folk til å benytte seg av presten 
sin også i det sivile livet.

– En prest sitter på en så enormt 
bra kompetanse.  Vi er generelt sett 
gode på livet, og på de mellommen-
neskelige forholda. Man trenger ikke 
å ha et religiøst tema for å snakke 
med presten, sier Peter Wilhelmsson.
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beNTe suNNivA suNde (tekst) 

Erlend Dalhaug Daae (foto)

Kirkeklokkene ringer på feltprost 
Hagesæthers kontor midt inne på 
Akershus festning. I et lite øyeblikk 
går verden berserk.

– Det er telefonen min. 
Det er selvfølgelig ikke bare reli-

giøse ringetoner som avslører at vi 
her har med en Guds tjenestemann 
å gjøre. På et bord i hjørnet ligger 
Bibelen oppslått, omkranset av ste-
arinlys og symbolske gjenstander. 
Og over der igjen henger bysten av 
Martin Luther. Noen ville ha det til 
at han ble funnet i kjelleren sammen 
med huet av Adolf Hitler. Ham tok 
de ikke vare på.

Og så stemmen, selvfølgelig. Alf 
Petter Bu Hagesæther snakker som 
en prest. Mjukt og lavmælt. Og det 
er jo ikke så rart. Man er da ikke 
mindre prest selv om målgruppen er 
militært personell?

60 prester. Hagesæther er den øver-
ste leder for Feltprestkorpsets seks-
ti prester. De utfører kirkelige tje-
nester retta mot Forsvarets perso-
nell. Dette er prestene med en reli-
giøs fot i kirka, og en militær fot i 
Forsvaret. Et grunnleggende etisk 
dilemma for mange.

– Det er en enorm spenning i det 
arbeidet vi gjør. Bibelen sier at «du 
skal ikke slå i hjel». Samtidig er 
man prest i en organisasjon som 
systematisk lærer opp folk til å 
gjøre nettopp det. Spenningen lig-
ger ikke bare hos oss som prester, 
men også hos den enkelte soldat. De 
har jo også disse grunnleggende 
verdiene i seg om at man ikke skal 
slå i hjel. Det enkleste er å være 
militarist, og si man kan bruke så 
mye våpen man vil til enhver tid. 
Eller så kan man være pasifist, og si 
at man aldri skal ta til våpen. Det 
er relativt greie standpunkt å ta, og 
jeg har respekt for dem begge. Den 
vanskelige er å stå imellom, og si at 
det er ikke så enkelt». Det er faktisk 
et etisk dilemma vi står i. Noen 
ganger må man bruke våpen for å 
ivareta menneskerettigheter, fred 
og frihet.

Samtidig mener Hagesæther at 
dette er noe av det mest menings-
fylte prestearbeidet han har gjort.

– Det handler om nærheten vi 
får til folk. Særlig kommer vi tett 
innpå den norske mannlige befolk-
ningen i 20-årsalderen. Det er jo 
ikke en gjeng som akkurat sliter 
ned kirkedørterskelen. Vi føler vi er 
veldig heldige som kan samtale med 
disse. Noen ganger blir dette gode 

samtaler om livet, om ting de er 
opptatt av. Og så hender det at vi 
snakker om dypere ting i livet, sier 
han, og påpeker at de fleste benyt-
ter seg av feltpresttjenesten, uav-
hengig av tro eller ikke.

– Vi blir ofte benyttet som psy-
kologer, eller som et medmenneske 
som har litt erfaring, og som kan-
skje kan hjelpe til.

grunnloven, og feltprestkorpset endres. 
I 2012 endres Grunnloven. Stats-
kirka skal reformeres, ny kirkelov 
skal vedtas, og staten og kirka kan 
etter den tid ikke lenger pleie sine 
tette blodsbånd. En direkte konse-
kvens av dette er at det juridiske 
fundamentet for feltpresttjenesten 
faller bort. Ut fra paragraf seksten 
i Grunnloven, om Kongens anord-
ningsmyndighet i kirkesaker, ble 
det i 1964 laget en kongelig resolu-
sjon som opprettet feltpresttjenes-
ten. Nå skal denne paragrafen skri-
ves om. På tross av at grunnlovs-
endringen får direkte konsekvens 
for feltprestordningen, er Hage-
sæther klar på at det er riktig avgjø-
relse når staten nå kutter navle-
strengen til Den norske kirke.

– At staten skal være utøvende 
innenfor et spesielt kirkesamfunn, 
er etter mitt syn feil. Og jeg er vel-

«Bibelen sier at ‘du skal ikke slå i hjel’. samtidig er man prest i en  

organisasjon som systematisk lærer opp folk til å gjøre nettopp det.»

 ALF PeTTer bu hAgesæTher, FeLTProsT

Liberal prost vil ha  
multireligiøst feltprestkorps
Når Grunnloven endres i 2012, forsvinner det juridiske fundamentet for Feltprestkorpset.                             

– Da åpnes en mulighet til å skape en feltpresttjeneste som er åpen for alle religioner,  

mener feltprost Alf Petter Bu Hagesæther. 

dig glad for at det blir ei endring 
innenfor det.  Det er viktig at staten 
understøtter alle tros- og livssyns-
samfunn på lik fot. Når man nå må 
sette seg ned og skape et nytt juri-
disk fundament, ligger mulighetene 
åpne for å skape en åpnere feltprest-
ordning, der alle religioner blir 
inkludert. Noen kan være redd for 
utvanning dersom man åpner opp 
for alle religioner. Jeg tror det mot-
satte – man kommer til å være enda 
mer bevisst på hvem man er i et 
sånt fellesskap. Målet er fri religi-
onsutøvelse for alle.

hvordan skal organiseringen være?.
I dag er feltprestkorpset et prosti i 
Den norske kirke under biskopen i 
Oslo. Hagesæther skisserer to muli-
ge løsninger på hvordan man kan 

implementere andre religioner og 
trossamfunn inn i feltpresttjenesten 
etter grunnlovsendringen. På den 
ene siden kan andre religioner orga-
nisere seg inn gjennom avtale med 
Forsvaret slik at man får det man 
kan kalle parallelle korps. En annen 
løsning er at feltprestkorpset slutter 
å være et prosti i norsk kirke, og 
heller blir en pragmatisk adminis-
trativ enhet som sørger for at repre-
sentanter fra ulike religioner kan 
komme inn og gjøre tjeneste.

– Slik som jeg ser det i dag, mener 
jeg det er lite konstruktivt at ulike 
religioner skal operere parallelt med 
vanntette skott imellom. Jeg har mer 
tro på samarbeid og åpenhet. Den 
norske kirke vil uansett bli veldig 
stor i et slikt parallelt system. Der-
som våre ressurser kan være med på 

å legge til rette for muslimene, kato-
likkene og alle de andre, så tror jeg 
at de også vil vinne på det.

Hagesæther håper at grunnlovs-
endringen ikke vil medføre at felt-
prosten mister arbeidsgiveransvaret 
i feltprestkorpset.

– Det er slik at møtepunktet 
mellom kirke og forsvar er hos felt-
prosten. Derfor mener jeg at anset-
telsesmyndigheten bør ligge der den 
ligger i dag, og det er hos meg. Vi 
får da et nasjonalt perspektiv som 
gjør at vi kan se hær, sjø, luft og 
heimevern i en sammenheng. Det 
bidrar til en fri flyt på nasjonalt 
nivå, mener feltprost Hagesæther.

respekt. Rundt halsen bærer pros-
ten et sølvfarget kors. Bortsett fra 
legeringen er dette en tro kopi av 
Oslo-biskopens gullfargede kjede i 
samme fasong. Det er ikke tilfeldig. 
Under 2. verdenskrig tok nemlig 
biskop Berggrav av Oslo en kopi av 
sitt gullfargede kors, og sendte det 
til Tyskland via Gestapos mange 
ledd. Der satt Asle Enger, presten 
som reiste frivillig til fangenskap i 
Tyskland sammen med norske offi-
serer. I Tyskland hadde Gestapo 
satt hindringer i veien for at Enger 
kunne utøve sin prestegjerning. Da 
han mottok korset, forsvant alle 
hindringer.

– Korset ble senere overlevert til 
feltprosten. Det følger stillingen, og 
symboliserer at tjenesten skal ha fri 
mulighet til å blomstre og utvikle 
seg, sier Hagesæther, og peker på 
en uniformert mann på veggen.

For der henger han, Asle Enger, 
dekorert av sølvkorset, innrammet 
og beskyttet bak glass. En anelse 
høyere oppe, på toppen av en velfylt 
bokhylle, hviler en bok i fremmed 
terreng.  Det har seg nemlig slik, at 
muslimenes hellige bok, Koranen, 
skal ligge så høyt oppe i rommet 
som mulig.

sKiLLe sTAT og KirKe: Alf Petter Bu Hage-
sæther klar på at det er riktig avgjørelse når sta-
ten nå kutter navlestrengen til Den norske kirke. 
– At staten skal være utøvende innenfor et spesi-
elt kirkesamfunn, er etter mitt syn feil, sier felt-
prosten.



MiLiTærTeKNiKK (tekst)

Da et amerikansk F-15E jagerfly 
havarerte langt inne på libysk 
område i mars i år, var V-22s 
kapasitet avgjørende for redningen 
av piloten. To V-22 Osprey fly tok 
av fra det amerikanske hangarski-
pet USS Kearsarge og fløy inn til 
havaristedet og plukket opp pilo-
ten. Avstanden var så vidt stor at 
denne operasjonen ikke kunne 
vært gjennomført med et vanlig 
helikopter. 

V-22 kombinerer på mange 
måter kapasitetene til et fly og et 
helikopter. Når motorene med roto-
rene på vingene dreies 90 grader, 
kan V-22 ta av og lande som et heli-

kopter. Dette gjør at flyet kan ope-
reres fra små fartøyer og fra baser 
uten rullebane. Når flyet er kommet 
opp i luften kan motorene dreies 
tilbake, og V-22 får samme kapasi-
teter som et fly, med lang rekke-
vidde og høy hastighet sammenlig-
net med helikoptre.

– V-22 Osprey representerer en 
kapasitet som ingen andre fly eller 
helikoptre har, sier John Raden, 
exec. director ved Bell-Boeing, sær-
lig når det gjelder rekkevidde og 
hastighet.  Hendelsen i Libya i mars 
bekrefter at V-22 kan gjennomføre 
oppdrag som ikke ville vært mulig 
verken med et fly eller et helikopter. 
Raden legger til at da flyet nådde 
fram til den havarerte F-15 piloten, 

tok det mindre enn 1 minutt og 30 
sekunder å plukke piloten opp.

V-22 Osprey har imidlertid hatt 
en lang og tung utviklingsprosess, 
med tekniske problemer og store 
kostnadsoverskridelser. Utviklingen 
av flyet startet så tidlig som i 1982, 
og den første prototypen fløy første 
gang i 1989. Imidlertid har det vært 
store tekniske problemer å løse, og 
flyet var først operativt i US Marine 
Corps i 2007, og i US Air Force 
først i 2009. I dag er 142 fly opera-
tive og USA planlegger å anskaffe 
totalt 458 fly, herav 360 til US 
Marines, 50 til hæren og 48 til 
marinen.

En unik kapasitet for US Marines
Utviklingen av flyet V-22 Osprey har vært sterkt kritisert pga. store kostnadsoverskridelser og forsin-

kelser. I dag fyller imidlertid flyet en unik kapasitet for US Marines, og gjør det mulig å gjennomføre 

oppdrag som ellers ikke kunne vært gjennomført, verken med fly eller vanlige helikoptre.

NATTLig TANKiNg Av v-22: USA har planer om å bestille i alt 458 fly av denne typen. Ut over dette har flere land vist interesse, men prisen er et problem for de 
fleste eksportkunder. V-22 anslås å ha en enhetspris på ca 390 millioner kroner. Til sammenligning opplyses NH-90 å ha en enhetspris tilsvarende 125 millioner  
kroner. V-22 var også en av kandidatene til nytt norsk redningshelikopter til erstatning for dagens Sea King helikoptre. PHOTO: us marines

Ikke minst lastekapasiteten til V-22 gjør flyet unikt. Her slippes falleskjermsoldater fra en V-22. FOTO: us marines

uNiK: V-22 Osprey har blitt en unik kapasitet for det amerikanske forsvaret. Imidlertid har flyet fortsatt 
problemer med blant annet støv som trenger inn i motorene ved take-off og landing. Særlig i områder som 
Afghanistan og Irak, der klimaet er tørt og kaldt, har dette vært et problem. PHOTO: us marins

V-22 Osprey  «Fiskeørn»
besetning: Fire 
Kapasitet: 24 soldater sittende, eller 32  
soldater stående, evt. 9 tonn last internt og opp 
til 6.8 tonn i krokløft.
Lengde: 17.5 m
vingespenn: 14 m
diameter rotorer: 25.8m
vekt tom: ca. 15 tonn
vekt lastet: ca. 21 tonn

Maks take-off vekt: ca. 27 tonn
Maks hastighet: 463 km/t (250 knop) 
(Til sammenligning; NH 90 har maks hastighet 
på ca. 300km/t)
Marsjhastighet: 446 km/t (241 knop) 
rekkevidde: 1,627 km (tilsvarende for NH 90 
er ca 800 km)
Produsent: Bell Helicopter og Boeing 
Rotorcraft Systems.

Nammo destruerer  
klasebomber i Japan
Nammo Demil Division har inngått en 
kontrakt med det japanske forsvarsde-
partementet om destruksjon av et antall 
klasebomber. Ammunisjonen som skal 
destrueres omfatter bl.a. MLRS M26 
system, CBU og 155mm Cargo artilleriam-
munisjon. Nammo vil utføre destrueringen 
ved Nammos demilitariseringsanlegg i 
Norge og i Buck i Tyskland. Kontrakten 
løper fram til februar 2015.

Oppgraderer ULA 
Saab har inngått en kontrakt med 
Forsvarets logistikkorganisasjon om å 
oppgradere styrepaneler i de norske ULA-
ubåtene. Kontrakten har en verdi på ca. 
90 millioner NOK, og arbeidet vil bli gjen-
nomført i perioden 2011 til 2016.

Oppgraderingen innebærer bl.a. forny-
else av komponenter for autopilotfunksjo-
nen i styrepanelene.

Ghana kjøper  
patruljefartøy fra Kina
Ghanas marine har mottatt fire hurtig-
gående patruljefartøyer produsert ved 
Poly Technologies Incorporatet i Kina. 
Marinen har anskaffet fartøyene for 
maritim overvåkning og for å bekjempe 
ulovlig virksomhet i Ghana og i Vest Afrika 
regionen.  De 46 meter lange fartøyene er 
bl.a. utstyrt med avanserte overvåknings-
systemer for å forhindre narkotikatrafikk 
samt for å beskytte olje- og gassinstal-
lasjoner til havs.

Absalon til Afrikas Horn
Det danske marinefartøyet Absalon seiler 
til Afrikas horn for å delta i bekjempelse 
av piratvirksomheten i området. I første 
omgang skal fartøyet delta i NATO-opera-
sjoner i to måneder. Dette er tredje gang 
Danmark sender et fartøy til området. Sist 
var Absalons søsterfartøy, Esbern Snare, i 
området fra august 2010 til juni 2011.

Absalon har en besetning på 150 mann.
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Det indiske forsvarsdepartementet 
har avvist et tilbud om å kjøpe rus-
siske Mi-28N Night Hunter kamp-
helikoptre.

Ifølge indiske myndigheter opp-
fylte ikke det russiske helikopteret 
de indiske kravene på 20 punkter. I 
den samme uttalelsen heter det 
videre at amerikanske kampheli-
kopteret Apache oppfylte kravene i 
større grad.

India har bedt om tilbud på 22 
kamphelikoptre med opsjon på 
ytterligere 22 helikoptre. Kontrakt 
summen for de første helikoptrene 
er anslått til ca. 600 m USD.

Russland deltar også i konkur-

ransen om to andre helikopteran-
skaffelser til India, tunge trans-
porthelikopter og lett flerformåls 
helikopter. Det antas at India vil 
anskaffe om lag 700 militære heli-
koptre i løpet av de neste ti årene.

Bildetekst bilde 1 og 2.(bildene 
settes sammen)

 India mener at det russiske 
kamphelikopteret Mi-28N Night 
Hunter (høyre) ikke fyller deres 
krav. Derimot mener indiske myn-
digheter at det amerikanske Apache 
(venstre) oppfyller kravene bedre.

Apache kamphelikopter. FOTO: miliTærTeKniKK

Ikke russiske kamphelikoptre til India
Mi-28N Night Hunter. FOTO: russlands FOrsvar

RBS 70 er et bærbart anti-luftvern-
system, utviklet av svenske Bofors 
Defence (i dag Saab). De første sys-
temene var operative fra 1977. 
Fram til i dag har systemet vært en 
stor suksess, og er bl.a. anskaffet av 
det norske forsvaret. 

Nå presenterer Saab en ny ver-
sjon av systemet, RBS 70 NG (Next 
Generation), og i høst gjennomførte 
Saab testskyting av RBS 70 NG. 

Den nye generasjonen av RBS 70 
ble utviklet på bakgrunn av nye 

trusselbilder. Med den nye versjo-
nen av RBS 70 kan alle typer mål 
engasjeres og våpensystemets evne 
til å operere både dag og natt er 
videreutviklet. RBS 70 NG kan 
også monteres på kjøretøy og fjern-
styrte plattformer. Systemet kan 
også integreres på kjøretøy og kan 
opereres fra innsiden av kjøretøyet, 
eller som en fjernstyrt enhet.

Med det såkalte Bolide-missilet 
kan RBS 70 NG engasjere alle typer 
luft- og bakkemål. Mot luftmål 

utgjør RBS 70 NG ikke bare en 
trussel mot fly og helikoptre, men 
også mot små luftmål som krysser-
missiler og UAVer. Samtidig kan 
missilet også brukes mot bakkemål 
som eksempelvis pansrede perso-
nellkjøretøy.

RBS 70 NG har en effektiv rek-
kevidde på 8 km, og kan dekke luft-
rommet opp til 5000 meters høyde. 
Missilet styres av laser, og kan føl-
gelig ikke jammes.

Ny RBS 70 NG (Next Generation)

USAF F-22 Raptor  
på vingene igjen
Det amerikanske luftforsvaret har gjen-
opptatt flygingene med F-22 Raptor. 
Tidligere i år ble alle flyginger stoppet 
da et fly stasjonert i Virginia fikk pro-
blemer med oksygensystemet, noe som 
resulterte i at en av pilotene fikk fysiske 
problemer grunnet manglende oksygen.

Det amerikanske luftforsvaret har 
valgt å gjenoppta flygingene selv om pro-
blemet med oksygensystemet fortsatt er 
under utredning.

Nytt multirolleverktøy  
til den danske hæren
Den danske hæren anskaffer 6500 nye 
multiverktøy til soldatene, til erstat-
ning for dagens gamle foldekniv med 
typebetegnelse M/92. Både tyskerne, 
sveitserne og nederlenderne bruker i dag 
multiverktøy av samme type som det 
danskene anskaffer. Multiverktøyet har 
bl.a. knivblad med bølgeskjær, metallfil, 
metallsag, tresag samt skrutrekker i 
forskjellige størrelser. Navnet på det nye 
multiverktøyet er Victorinox Swiss Tool, 
men i den danske hæren vil betegnelsen 
være SSP Kniv, multifunksjon M11.

FOTO: us airFOrce

FOTO: vicTOrinOx

Testskyting av nye RBS 70 NG

I høst arrangerte Saab testskyting 
av det nye RBS 70 NG. Under test-
skytingen ble det skutt fem missiler 
og samtlige fem traff målet. De tre 
første missilene ble skutt mot et 
mindre luftmål, et mål plassert på 
toppen av en mast og mot et pans-
ret kjøretøy som skulle simulere et 

kamphelikopter. De to siste missi-
lene ble skutt etter mørkets fram-
brudd for å demonstrere nattkapa-
siteten til systemet; det første mis-
silet mot et luftmål og det andre 
mot et pansret bakkemål. Testsky-
tingen ble gjennomført med invi-
terte gjester til stede. 

TesTsKyTiNg: Per i dag er det solgt mer enn 1600 systemer og mer en 17 000 missiler av tidligere RBS 
70 versjoner. 18 nasjoner opererer i dag RBS 70, bl.a. Norge, Finland og Tyskland. Saab har derfor god tro 
på markedet for den nye RBS 70 NG. PHOTO: saab

Norsk firma leverer  
uniformer til Sverige
Oskar Pedersen AS har i de senere årene 
utviklet sin virksomhet til å bli en betydelig leverandør til 
forsvaret i Skandinavia, og har nylig signert en historisk stor 
kontrakt med det svenske forsvaret.

Kontrakten omfatter leveranser av nye membranuniformer 
til en samlet verdi på over 40 000 000 SEK, samt mulighet for 
opsjoner av betydelige beløp.

OP benytter sin greske produksjonspartner Costas Siamidis 
SA i gjennomføringen av prosjektet. Costas Siamidis SA har lang 
erfaring med leveranser til operative miljø og har bl.a. kvalitets-
partnere som DuPont og Gore.

Uniformene leveres med den nye kvaliteten «Tussac» - Gore-
Tex fra Gore Gmbh, som også har en sentral rolle i gjennomfø-
ringen.

Den nye svenske uniformen. FOTO: miliTærTeKniKK
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Den brasilianske flyprodusenten 
Embraer offentliggjorde i sommer at 
de har valgt IAE V2500-E5 produsert 
av International Aero Engines som 
motor til sine nyutviklede KC-390 
transportfly. V2500-motoren brukes 
bl.a. i Airbus A320, A321, A319.

KC-390 er et militært transport-
fly under utvikling av Embraer, og 
det er forventet at de første flyene vil 
kunne leveres mot slutten av 2014. 
Utviklingen av KC-390 startet i 
2006 som et rent brasiliansk pro-
sjekt ledet av Embraer. I de senere år 
har imidlertid flere land kommet inn 
som partnere, bl.a. Argentina, Chile 
og Colombia. I tillegg har Portugal 
signert en intensjonsavtale om delta-
gelse i prosjektet, samt at Tsjekkia 
har vist interesse for deltagelse.

Så langt er har det brasilianske 
luftforsvaret bestilt to prototypefly 
og har erklært at de vil bestille  28 
KC-390 fly. I tillegg har Brasils 
postvesen uttalt at de kan tenke seg 
å kjøpe minst fem fly, men muligens 
20–25 fly i alt. I tillegg Argentina 
annonsert at de vil bestille seks fly. 

Ellers har Chiles luftforsvar 

uttalt at de har planer om å bestille 
seks KC-390 fly og Colombia har 
planer om å bestille tolv fly, samt at 
Tsjekkia vurdere å anskaffe to fly.

Av andre kunder som har vist 
interesse, nevnes Portugal. 

I tillegg har både Sverige og 
Frankrike vist interesse for flyet, 
forutsatt at Brasil velger henholds-
vis svenske JAS Gripen eller franske 
Rafale som sitt nye jagerfly.

KC-390 er et transportfly med 
lastekapasitet på ca. 23 tonn. I så 
måte er det i samme lasteklasse som 
C-130 Herkules, men KC-390 vil 
bli et jetfly, mens Herkules er et 
propellfly. KC-390 forventes å få en 
enhetspris på ca. 50 millioner USD.

Tekniske data
besetning: 2 
Lengde: 33.9 m
vingespenn: 35 m 
Lastekapasitet: 23,6 tonn
Max takeoff vekt: 81,0 tonn
Maks hastighet: Mach 0,8  
rekkevidde: 2,445 km
Ferry range: 6,241 km 
Maks flygehøyde: 10,973 m (36,000 ft)

Kroatias regjering har mottatt et 
tilbud fra Sverige om å kjøpe Gri-
pen jagerfly. Tilbudet innebærer 
tolv eller åtte Gripen C/D fly av 
siste versjon. Tilbudet inkluderer 
også trening og opplæring av pilo-
ter og teknikere.

Kroatia hadde opprinnelig 12 
MiG-21 fly, men mistet to som kol-
liderte i lufta for ikke lang tid siden, 
slik at dagens flåte består av ti fly. 
Imidlertid opplyses det at bare fire 
av flyene er operative, og etter pla-
nen vil alle flyene bli tatt ut av tje-
neste innen utgangen av året. 

Sverige tilbyr derfor Kroatia å 
låne et antall eldre Gripen A-fly 
inntil de nye flyene eventuelt er 
levert. Dette for å sikre at Kroatias 
luftforsvar fortsatt er operativt 
fram til nye fly er på plass.

Saab Gripen tilbyr også en 
omfattende industrisamarbeids 
pakke og 100 prosent gjenkjøp der-
som Kroatia velger Gripen. 

Kroatia har tidligere signalisert at 
landet har planer om å anskaffe inn-
til tolv jagerfly. Aktuelle kandidater 
i konkurransen er foruten Gripen, 
Eurofighter, Rafale, F-16 og MiG-
35. Imidlertid har finanskrisen med-
ført at anskaffelsen kan bli utsatt og 

at antall fly kan bli redusert. Fra 
militært hold påpekes det imidlertid 
at Kroatia trenger minimum 18–24 
jagerfly for effektivt å kunne patrul-
jere kroatisk luftrom.

Felles flykjøp med Slovenia?
I fjor offentliggjorde kroatiske og 
slovenske myndigheter at det hadde 
nedsatt en felles studiegruppe for å 
utrede et mulig felles kjøp av minst 
12 jagerfly. Det har også vært anty-
det muligheten av en felles kroatisk-
slovensk jagerflybase. Det er imid-
lertid uklart om det vil komme til 
noe felles anskaffelse. 

Slovenias luftforsvar består av ni sveitsiskprodu-
serte Pilatus PC-9M propellfly. Flyene kan bevæp-
nes med ikke-styrte raketter og maskingevær, 
samt AIM-9 Sidewinder kortholds luft-til-luft-mis-
siler. I dag har Italia ansvaret for å kontrollere slo-
vensk luftrom. FOTO: slOvenias luFTFOrsvar

Gripen til Kroatia?

Kroatia har i dag fire operative MiG-21 som etter planen skal tas ut av tjeneste i løpet av året. Sverige tilbyr 
at dersom Kroatia velger å kjøpe Gripen, kan Kroatia også låne Gripen-fly fram til de nye flyene er på plass. 
FOTO: KrOaTias luFTFOrsvar

Første egyptiske missilbåt
Det amerikanske skipsverftet VT Halter 
Marine i Mississippi har sjøsatt den første 
av i alt fire hurtiggående missilbåter for 
den egyptiske marinen.

Fartøyet har en lengde på 63 meter 
og vil utstyres med bl.a. en 76 mm kanon, 
Harpoon block II missiler, samt MK49 mis-
siler.  Det første fartøyet vil ventelig være 
operativt i den egyptiske marinen i løpet 
av 2012, og de øvrige tre fartøyene vil tro-
lig leveres i løpet av 2013. Fartøyene vil 
operere i Rødehavet og Middelhavet med 
særlig vekt på Suezkanalen.

Kontrakten med skipsverftet VT Halter 
har en verdi på 807 millioner USD for alle 
fire fartøyene.

Rafale til UAE?
Frankrike er i siste forhandlingsfase om 
salg av Rafale jagerfly til de forente ara-
biske emirater (UAE), blir det hevdet fra 
regjeringshold i Frankrike. 

Forhandlingene startet i 2008, og i alt 
er det snakk om at emiratene vil kjøpe 60 
fly. Rafale produseres av franske Dassault, 
og per i dag er det bare Frankrike som ope-
rerer Rafale. Flyet er imidlertid en aktuell 
kandidat i en rekke jagerflykonkurranser 
verden over, bl.a. i India og Brasil.

Eurofighter nummer  
300 er operativ
Eurofighter nummer 300 ble nylig overtatt 
av det spanske luftforsvaret. Dermed er 
300 Eurofighter jagerfly operative i seks 
land: Storbritannia, Tyskland, Italia, Spa-
nia, Østerrike og Saudi-Arabia. I alt har 
Eurofighter erstattet 11 flytyper og det er 
totalt loggført mer enn 130 000 flytimer 
med Eurofighter. Flyet ble for første gang 
brukt i skarpe operasjoner i Libya i år.

Eurofighter var en av kandidatene til 
det norske jagerflyprosjektet.

Eurofighter nr. 300. Foto: EADS

Brasils KC-390 går framover

Nederland mottar  
patruljefartøy nummer to
Den nederlandske marinen har mottatt 
fartøy nummer to av Holland-klassen. 
Fartøyet, Zeeland, er bygget ved 

Damen Schelde Naval Shipbuilding i 
Vlissingen i Nederland.

Holland-klassen har en lengde på ca. 
108 meter og et totalvekt på 3750 tonn. 
Fartøyene har landingsdekk for NH-90 
helikoptre og er utrustet med en 76mm 
Oto-Melara kanon, 30 mm maskinkanon 
og 12.5 mm maskingevær.

Fartøyene har en besetning på 50, men 
plass til transport av ytterligere 40 perso-
ner. Fartøyene er særlig utrustet for bruk 
i internasjonale operasjoner, eksempelvis i 
bekjempelse av pirater.

I alt har Nederland bestilt fire fartøyer 
av denne klassen, og de to siste fartøyene 
er under bygging.

RNN Holland er det første fartøyet i Hol-
land-klassen som den nederlandske mari-
nen nå anskaffer. FOTO: nederlands marine

Anti-Kina-missil
Taiwan vil trolig starte masseproduksjon 
av et nytt missil designet for å kunne 
slå tilbake en eventuell kinesisk invasjon 
allerede i et tidlig stadium. Produksjonen 
av missilet, som går under navnet «Wan 
Chien», opplyses å være skjøvet fram i tid, 
fra opprinnelig planlagt produksjonstart 
i 2018 til ny planlagt produksjonsstart i 
2014. Taiwan planlegger å utstyre egen-
produserte jagerfly med missilet.

Missilet er designet for angrep på 
havner, missilbaser og radarbaser, samt 
troppeansamlinger inne på det kinesiske 
fastlandet før en eventuell invasjon av 
Taiwan. Den lange rekkevidde av missilet 
innebærer redusert risiko for jagerflyene. 
Hvert missil har mer enn 100 stridshoder, 
og kan sprenge et stort antall krater i 
eksempelvis rullebaner på flyplasser.

Taiwanske eksperter anslår at Kina i 
dag har mer enn 1600 missiler som er ret-
tet inn mot øya.

Saudi Arabia vil kjøpe HUMMVE
Saudi-Arabia ønsker å kjøpe i alt 223 HMMWV 
kjøretøyer fra amerikanske AM General.  Kon-
trakten har en verdi på ca. 33 millioner USD, og 
omfatter også tilleggspansring, reservedeler, 
opplæring, trening og logistikkstøtte.

HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled 
Vehicle)  eller  HUMMVE (eller sivilt HUMMER) har 
i mange år vært i bruk i det amerikanske forsvaret. 
FOTO: cPl. james l. YarbOrO, u.s. marine cOrPs
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En spennende forsvarsthriller i beste Tom Clancy-stil
Tom Bakkeli er et kjent navn for 
mange i Forsvaret. Han har vært 
krigsreporter for VG i en årrekke 
og dekket mange av de siste års 
konflikter. Han har tidligere skre-
vet bok om de norske spesialstyr-
kene, og en bok om militære skarp-
skyttere. Ikke uventet er dette også 
tema for hans første skjønnlitterære 
bok, «Terrorjegerne», som kom ut i 
høst på Kagge forlag. 

I denne forsvarsthrilleren møter 
vi de tidligere spesialjegerne Bjør-
nar og Mags som nå er etterret-
ningsagenter. Sammen med etter-
retningsanalytikeren Raheel får de 
i oppdrag å ta seg inn i Russland for 
å hindre at al-Qaida får tak i biolo-
giske våpen. Handlingen er lagt i en 
ikke for fjern fremtid.  Samtidig 
som operasjonen pågår, foregår det 

også et politisk spill med etterret-
ningsorganisasjoner og spioner som 
ingredienser. Jo da, plottet holder 
mål, ingen tvil om det. Det er heller 
ingen tvil om at Bakkeli kjenner det 
norske forsvar meget godt. Selv om 
det er historien er fri fantasi, er 
mange at detaljene autentiske. Språ-
ket og sjargongen er godt innenfor 
det man opplever til daglig i avde-
lingene. 

Som underholdning fungerer 
boka meget godt, og virker gjen-
nomarbeidet. Dynamikken mellom 
de tre hovedpersonene fungerer helt 
greit, og han prøver å gi realistisk 
preg av friksjon og uforutsette hen-
delser. Nå er det kanskje ikke per-
sonkarakterene som er bokas styr-
ke, men litt dybde har de unektelig.  

Det er forfriskende å lese en 

spennende thriller med et norsk 
utgangspunkt, og jeg synes boka er 
best på en god beskrivelse av de 
ulike sikkerhets-, forsvars- og etter-
retningsaktørene og forholdet mel-
lom dem. Den største svakheten er 
at det noen ganger blir for mye tek-
nikk og forkortelser til at den jevne 
leser henger med i svingene. 

Men la det ikke være noe tvil: 
Terrorjegerne er god underholdning 
i beste Tom Clancy-stil, og anbefa-
les alle som er glade i en spennende 
thriller. Regner vel også med at det 
kommer en oppfølger om ikke så 
lenge. 

Tom bakkeli: 
TerrorjegerNe
Kagge Forlag 2011

Forsvarsminister Espen Barth-Eide 
åpnet den første nasjonale veterankon-
feransen i Norge i slutten av november.

– Denne konferansens slagord er 
«anerkjennelse og ivaretagelse». Nett-
opp dette er nøkkelord i handlingspla-
nen «I tjeneste for Norge». Vi skal gi 
anerkjennelse til det personellet som 
har gjort tjeneste i internasjonal tje-
neste. Vi skal sørge for at det samme 
personellet og deres familier blir ivare-
tatt på best mulig måte, sa Barth-Eide.

Konferansen er et samarbeid mellom 
Forsvaret og Forsvarsdepartementet (FD), 
og den oppfyller et av de 126 tiltakene i 
regjeringens handlingsplan «I tjeneste for 
Norge». Barth-Eide presiserte likevel at 
planer og handlingsplaner ikke er alt.

– Det er når vi omsetter ord som til-
tak og planer til faktiske handlinger at 
vi skaper endring.

28. november førte en observa-
sjon gjort av norske overvåkingfly 
til arrest av syv mistenkte pirater, 
skriver forsvaret.no

Det var under et overvåknings-
oppdrag at det norske Orion P-3N 
registerte flere mindre fartøyer i 

havområdet mellom Seychellene 
og Somalia. Utstyret om bord 
knyttet fartøyene til piratvirk-
somhet. Patruljeflyet rapporterte 
funnene til et alliert marinefartøy 
i området, som tok arrest i to far-
tøyer.

Veterankonferanse

Avslørte pirater utenfor Somalia
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Jeg er gift med en russisk kvinne som for 
tiden bor i Russland. Er hun dekket av min 
reiseforsikring gjennom LOfavør? 
 Petter O.

din reiseforsikring er kun gyldig hvis hun har 
folkeregistrert adresse i norge. Hvis hun har 
folkeregistrert adresse i russland er din reisefor-
sikring altså ikke gyldig for henne. jeg anbefaler 
at hun da kjøper en reiseforsikring i russland for 
å være dekket på sine reiser.
 magne gundersen

brann i hjemmet
Jeg er medlem av LO og har Kollektiv hjem-
forsikring. Hvis jeg har hatt brann i hjem-
met, vil dette dekkes av innboforsikring? 
 Ragnhild K.

ja, skader på innbo som følge av brann vil dek-
kes av din innboforsikring, men husk på at du 
må ha egen forsikring på selve boligen. 

mørketiden er historisk sett en periode med 

mange branner. jeg anbefaler deg derfor å tenke 
deg godt om ved bruk av åpen ild, samt å sikre 
huset ditt på best mulig måte:
•  Husk å sjekke røykvarslerne der du bor
•  Ha brannteppe tilgjengelig i huset, gjerne på 

kjøkkenet 
•  Snu brannslokkingsapparatet en gang i året 
•  Flytt søppelkassen vekk fra huset
•  Har du soverom i 2 etg. anbefaler jeg en fast-

montert brannstige på ytterveggen
 magne gundersen

uførepensjon
Jeg har akkurat kjøpt meg bolig og tatt opp 
boliglån. Flere venner av meg mener da jeg 
bør ha uførepensjon i tillegg. Hva synes du 
jeg burde gjøre?
 Olav I. 

de økonomiske konsekvensene av ikke å kunne 
jobbe kan være store. en uførepensjon vil kunne 
gi deg trygghet for inntekt om du skulle bli syk 
og ikke lenger kan jobbe. det første jeg ville 
gjort er å sjekke med arbeidsgiveren din om hvor 
godt du er dekket via jobben. deretter ville jeg 
tatt kontakt med banken og fått et tilbud på en 

forsikring som dekker både låneutgifter og even-
tuelt tapt inntekt. Forsikringsbeløpet vil avhenge 
av hvor godt du er dekket via arbeidsgiver.
 magne gundersen

Kredittkort
Jeg vurderer å skaffe meg et kredittkort. 
Har du noen gode råd å komme med i den 
forbindelse?
 Sissel R.

Kredittkort er fint å ha for bruk på reiser, nett-
handel eller om du plutselig trenger penger der 
og da. ved fornuftig bruk er kredittkort nyttig for 
de aller fleste.

men husk at når du handler med kredittkort 
så låner du egentlig penger. med høye renter kan 
det fort bli dyrt å bruke kredittkort om du ikke 
betaler raskt tilbake. Og den som er svak for å 
shoppe litt ekstra når penger er tilgjengelig, skal 
nok unngå kredittkort.

mitt råd til deg er: skaff deg gjerne et kreditt-
kort, men bruk ikke kortet uten at du vet at du 
raskt kan betale alt tilbake.  

På www.kortvett.no kan du lese mer om riktig 
og feil bruk av kredittkort.
 magne gundersen

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



PATriciA FLAKsTAd
Kommandørkaptein  og 
leder for Nettverk for  
Kvinnelig Befal (NvKB).

Episoden ved Luftforsvarets stasjon 
i Bodø der soldat Alice Asplund 
måtte bade naken med 30 mannlige 
soldater, førte til massiv støtte til 
den kvinnelige soldaten, og enighet 
om at slikt ikke er akseptabelt i 
dagens forsvar av 2011. Jeg har 
likevel sett kommentarer om at 
kvinner må tåle såpass i likestillin-
gens navn når de er frivillig i For-
svaret. En kan spørre seg om innfø-
ringen av kvinner i Forsvaret kun er 
en likestillingssak, en kvinnesak for 
de militære kvinnene eller en for-
svarssak?  

Da allmenn verneplikt ble innført 
for menn i 1897 ble kvinnene holdt 
utenfor, da verneplikt for kvinner 
ikke lot seg forene med kvinnenes 
stilling i hjemmet eller med sosiale 
normer. Kvinner trengtes til å ta vare 
på hjemmene, gårdene og dyrene, og 
skaffe mat og klær mens mennene 
var i tjeneste. Var det behov for 
ekstra personell, som spioner, kure-
rer, agenter eller sykepleiere og koke-
koner, så brukte man de kvinnene 
som var tilgjengelig der og da. 

Andre verdenskrig visket ut disse 
kjønnsrollene og viste at kvinners 
innsats var nødvendig. Kvinnene 
ble da brukt uten hensyn der det 
var behov og titusener av kvinner 
var i aksjon. Det var kvinner som 
lotter, sykepleiere og nødhjelpsar-
beidere under felttoget; i mot-
standsbevegelsen; som soldater 

underlagt verneplikt i 
Storbritannia og som lot-
ter og sykepleiere tilknyt-
tet polititroppene i Sve-
rige. Men i 1946 satte 
Stortinget en stopper for 
kvinners innsats i For-
svaret, ved å bestemme 
at all militær opplæring 
av kvinner skulle opp-
høre. Dermed ble det 
brått slutt for kvinnelig 
militært personell som 
ønsket å fortsette i For-
svaret. Heretter kunne de 
bare tjenestegjøre i sivile 
stillinger.

Da Stortingets i 1977 
vedtok å gi kvinner en 
begrenset adgang til 
militære stillinger og 
funksjoner i Forsvaret, 
var dette et resultat av 
likestillingskampen for å 
få kvinner opp og frem 
på flere av samfunnets 

arenaer, og som preget mye av 
70-årene. Mens Stortinget siden 
andre verdenskrig hadde stoppet 
alle Forsvarets forslag om militær 
tjeneste for kvinner, var det i 1977 
Stortinget og politikerne som dyt-
tet på Forsvaret en likestilling som 
de ikke hadde bedt om. Den viktig-
ste drivkraften var dermed ikke 

Kvinner i forsvaret
– en likestillingssak, en kvinnesak eller en forsvarssak?

Forsvarets behov, men hensynet til 
kvinnene selv. Det skulle skapes 
rettferdige, likestilte og gunstige 
arbeidsforhold for kvinnene. For-
svaret hadde dermed ikke et for-
hold til hvorfor det skulle være 
kvinner i Forsvaret, foruten om at 
dette var et ledd i en politisk like-
stillingskamp. På denne tiden var 
kulturen ikke direkte inkluderende 
for kvinner hvis ikke kvinnene til-
passet seg slik at de kunne være 
«en av gutta».

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 
har siden 2008 ledet prosjektet 
«Forskning på årskull», og under-
søkelser foretatt viser at Forsvarets 
kultur fremdeles er et hinder for økt 
kvinneandel. Gjennom FFI-prosjek-
tet er det påvist at mobbing og ned-
latende holdninger er vanlig, og 
min påstand er at mannlige sjefer 
ikke har tradisjon for å ta et opp-
gjør med mannssjåvinistisk kultur 
på sine tjenestesteder. Det er ikke 
kultur for å gripe inn i det som kan 
bryte med egen mannskultur, og 
som kanskje kan lage ubehagelighe-

ter for dem. Altfor ofte overlates 
ansvaret for holdningsarbeid til 
kvinnene selv, noe som kan opple-
ves som at innføring av flere kvin-
ner i Forsvaret er en kvinnesak som 
må kjempes av de militære kvinne-
ne selv i stedet for av ledere på ulike 
nivå. Som militær kvinne selv gjen-
nom 30 år og leder for NvKB de 
siste 5 år, så kan jeg herved avkref-
te at vi som kvinnelige offiserer 
ønsker en slik rolle! Det er derfor 
viktig at militære ledere på alle nivå 
i Forsvaret tar sitt ansvar med å 
bedre holdningene hvis en skal nå 
målsettingen om 20 prosent kvin-
ner i Forsvaret innen 2020. 

Men hvorfor ønsker Forsvaret flere 
kvinner? Likestillingsprinsippet fra 
1977 er fremdeles viktig, da det er 
ønskelig med et forsvar som i langt 
større grad enn i dag gjenspeiler 
samfunnet. Dette for å sikre legiti-
miteten til Forsvaret og tilliten fra 
samfunnet. Dagens forsvar på ca. 
91 prosent menn og 9 prosent kvin-
ner illustrerer tydelig en stor uba-
lanse som bør rettes opp. Men 

dagens forsvar handler ikke om at 
dette er ynglestedet hvor gutter blir 
menn gjennom ensidig dyrking av 
machogenene sine, og det handler 
heller ikke om at soldater blindt må 
følge ordre uten rett til å bruke sin 
egen sunne fornuft. Dagens forsvar 
handler i stedet om kompetanse til 
å beskytte alt vi har og står for i 
dette landet, inkludert menneskene, 
verdiene og demokratiet vårt i både 
krig og fred, nasjonalt og interna-
sjonalt. Imidlertid er det å håndtere 
krig og fred altfor viktig til å over-
lates kun til menn, da det å tilføre 
flere kvinner betyr at Forsvaret får 
bredere tilgang på kompetanse. 
Dagens komplekse konflikter illus-
trerer tydelig at det som er inni 
hodene på menneskene er viktigere 
enn både våpen og teknologi, og 
derfor trenger Forsvaret de beste 
soldatene uavhengig av kjønn. Det 
blir derfor rett og slett for tåpelig at 
Forsvaret skal miste god kompe-
tanse pga. ukultur og en misforstå-
else av makt og likestilling. Kvinner 
i Forsvaret er i høyeste grad en for-
svarssak!
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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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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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Som nyvalgt leder for NOFKA er det 
vel på sin plass å presentere meg. Jeg 
heter Øyvind Fjeldseng og går for 
tiden tredje året på maskin marinein-
geniørlinjen ved Sjøkrigsskolen (SKSK). 
Jeg startet min karriere i Sjøforsvaret 
i 2005 og har etter det jobbet både på 
Super Hauk-klassen (MTB) og på 
Nansen-klassen (fregatt). Allerede 
som menig hadde jeg mine første 
skritt som tillitsvalgt og siden har 
engasjementet bare vokst. Jeg startet 
ved SKSK januar 2008 på forkurs 
ingeniør (FKI), og ble kjapt dratt med 
i NOFKA. Siden den tid har jeg vært 
aktiv i NOFKA både lokalt og sen-
tralt. Det siste året som leder for 
NOFKA SKSK og naturlig nok også 
styremedlem i NOFKA sentralt. 

 Har ofte blitt spurt hvorfor jeg 
velger å bruke tid på fagforeningsar-
beid.  Svaret på det er rimelig enkelt: 
det gir forferdelig mye tilbake. Det å 
jobbe for andre mennesker enn seg 
selv er utrolig givende. Videre så 
lærer man hele tiden. Du lærer deg å 

operere i et system som er veldig 
komplekst og sammensatt, og det 
gjør at mestringsfølelsen blir desto 
større når man klarer å nå sine mål. 
I lys av at jeg er kadett er det også en 
god arena for ledelsesutøvelse og 
management, men hovedsaken er at 
det er forferdelig gøy. Det å jobbe 
med motiverte mennesker som stiller 
seg tilgjengelig for ekstraarbeid i en 
allerede presset hverdag er utrolig 
givende. I den sammenheng vil jeg 
benytte sjansen til å takke det 
avtroppende styret for et fantastisk 
morsomt og innholdsrikt år, og en 
spesiell takk til avtroppende leder, 
Carl Waldemar Wilhelmsen. I fort-
settelsen av det så vil jeg si tusen 
takk til det nye styret for at de stiller 
opp for NOFKA, og jeg gleder meg 
virkelig til å samarbeide med dere 
det neste året. Elev- og kadettkonfe-
ransen 2011 har gjort et godt forar-
beid med hva vi skal jobbe med det 
neste året, og det er mange interes-
sante saker der å ta tak i. Det jeg 

ønsker å ha fokus 
på det neste året er 
flerdelt. Samarbei-
det med KAFO blir 
et viktig fokus-
punkt. Jeg håper vi 
kan fortsette å vide-
reutvikle dette til 
det beste for våre 
medlemmer. Videre så har vi proble-
matikken med SNU (Sjøforsvarets 
nivådannende utdanning) som opple-
ver å falle mellom to stoler. Til sist vil 
jeg trekke frem en interessant sak som 
kom frem på Høstkonferansen. Gjen-
nom gruppearbeid kom vi frem til at 
det burde finnes et minimumskrav for 
alle kadetter innenfor sanitet, skyting 
og nærkamp. Med dagens mange 
deployeringer så Høstkonferansen det 
som naturlig at det skulle eksistere en 
felles utdanningsmodell innenfor alle 
disse tre feltene for kadetter. 

ØyviNd FjeLdseNg
Leder NoFKA

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. 
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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.

2012 MODELL

VOLVO V50 LIMITED EDITION

fra kr 293 800,–

VOLVO V50 LIMITED EDITION
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Norges Offisersforbunds Elevorga-
nisasjon (NEON) arbeider for å 
ivareta rettigheter for elever ved alle 
befalsskolene. I november fikk 
NEON nytt styre. Flere saker som 
ble tatt opp i 2011 har nå kommet 
en vei, og det er på sin plass og 
nevne noen av dem.

NEON har arbeidet for at FIH 
som en befalsskole skal ha rett til 
yrkestilsetting og opprykk i grad 
etter endt utdanning. I et drøftings-
møte er det nå klart at elever ved 
FIH gis rett til yrkestilsetting og 
opprykk til løytnant etter avtjent 
plikttjeneste ved villighet. Det er 
fremdeles mulighet å være avde-
lingsbefal for å opparbeide bonus.

NEON har arbeidet med at det skal 
innføres studiepoeng i den grunn-
leggende befalsutdanningen. Nå 
har de fått et svar fra Forsvarets 
Høyskole om at det ikke er ønskelig 
å endre befalsskoleutdanningen i 
sin helhet. Men det er nå åpnet for 
at befalsskolene i samråd med gren-
stabene kan utvikle deler av utdan-
ningen til høyere utdanning med 
studiepoeng. Det er altså opp til 
hver befalsskole og tilhørende gren-
stab å se på om det er aktuelt og 
formålstjenelig å omgjøre til høyere 
utdanning.

NEON har tatt opp problemstil-
lingen at elever som har gjennom-
ført førstegangstjenesten før de blir 

tatt opp på utskrevet befalskurs 
(UB) ikke får dimisjonsgodtgjørelse 
to ganger. 

Forsvarsstaben støtter forslaget 
til NEON om at dimisjonsgodtgjø-
relse kan utbetales to ganger. For-
svarsstaben anbefaler at verneplik-
tige mannskaper som er inne til 
førstegangstjeneste og har gjen-
nomført deler eller hele første-
gangstjenesten når de blir tatt opp 
som elever på utskrevet befalskurs, 
får utbetalt dimisjonsgodtgjørelse 
for det antall dager en er inne over 
365 dager. Andregangsutbetaling 
skal utbetales når UB-utdanningen 
er avsluttet i henhold til villighets-
erklæring.

FIH kan endelig få yrkestilsetting
ØveLse: CDX øvelse 09 på Jørstadmoen. Elever fra FIH kan endelig få yrkestilsetting og løytnantsgrad etter endt utdanning.  FOTO: FOrsvareT



fra Nof kaleNdereN

www.nof.no 
• Nå har lønnsapp endelig kommet i appstore, søk på lønn eller nof så kan du laste den 
ned til din mobil gratis. Den er også tilgjengelig for android.
• I regnskapet for 2010 får Forsvaret fortsatt vesentlige merknader fra Riksrevisjonen. 
Dette går blant annet på materiellforvaltning, driftsanskaffelser, forsinkelser i investerin-
ger samt styrkeproduksjon og operativ virksomhet.
• Særavtalen for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner skal til reforhandling. Siden 
avtalen kom i stand for snart 15 år siden, så har vilkårene for tjenestegjøring i operasjo-
ner i utlandet blitt stadig bedre, men vi er ikke i mål. 
• Nye satser for reise innenlands gjeldende fra 01.01.2012  se nof.no for endringene.

Der har i den siste tid vært fra mange hold været fremholdt, om det passer sig godt for en 
underofficer at være jordbruker. For mulig at fremme interessen er der nu satt i gang et 
jordbrukskurs i Kristiania, hvortil derværende underofficerer har adgang. Vor underofficer-
stant er som bekent for de fleste rekruttert fra landsbygda og de flest av vore underoffice-
rer har saapass utdannelse og prktisk sans at de kan overta en gaard når som helst. 

Det første som maa gjøres er at gi underofficerene adgang til paa rimelige vilkaar at 
faa tak i jord at dyrke og staten maa træ støttende til med de nødvendige midler.

Om man fik pengene på almindelige hypothekbankvilkaar vilde en underofficers begyner-
lønn svare til renter og avdrag av ca. 8000 kroner. For denne pris vil man i de fleste bygder 
kunne få en underofficer passende gaard.

Forsvaret vil vinne på det. Flere underoffiserer vi bo i distriktene og søkningen til 
underofficersskolen bli bedre kvalikativt. 

Staten vil vinne på det, i det kravene om forbedringer i underofficerens kaar, uten 
utlæg for det offentlige, til en viss grad vilde bli imøtekommet. 

Underofficeren vil vinde på det de vilde faa anledning til at komme i praktisk virke og ved 
dette kunne arbeide sig opp til en økonomisk uavhængig stilling i livet, og det er jo vort alles maal.

Arrangement dato sted
Sekretariatet er  
stengt juleferie    26.-30. des Island
Samråd  17. januar Tromsø
NOFKA/NEON styremøte 20.-22. januar Oslo
Samråd 24. januar Oslo
Samråd 30. januar Værnes
Samråd 7. februar Kristiansand
PU-konferanse 8. februar Rygge
Forbundssyremøte 9. februar Oslo

Lo stat kursomtale er lagt ut på Internett: 
www.lostat.no.  

Kursene (opphold, mat, reise) er gratis for  
medlemmer i NOF. Se også egne utlysninger av 
andre kurs og aktiviteter i regi av FRITV og  
lokalavdelingen.

ros…

Til de tillitsvalgte og 
arbeidet med drøfting av 
forsvarssjefens fagmili-
tæreråd. de tillitsvalgte 
har reagert raskt og tatt 

vare på ansatte, på tross av 
manglende informasjon  

i prosessen. 

…og ris

Til Forsvarsbygg som  
ikke klarer å vedlikeholde 
boliger, med de følger at 
personellet som bor der  

blir syke! Daglige oppdateringer på:  www.nof.no

Underofficerer som jordbrukere

1. januar 2011 ble det innført 

nye skatteregler for AFP-og 

alderspensjonister. Jeg vil her 

gjengi de viktigste endringene.

6 av 10 får lavere skatt. Omlag 
59 % av AFP-og alderspensjonis-
tene får en skattelettelse med forsla-
get, om lag 11 % får uendret skatt, 
og om lag30 % får en skjerpelse.

Nytt skattefradrag. Skattebegrens-
ningsregelen erstattes av et skatte-
fradrag som avtrappes på en spesi-
ell måte. Skattefradraget er på 29 
300 kroner for en pensjonsinntekt 
på 165 000 kroner

Jo mer du tjener over 165 000 
kroner, desto lavere skattefradrag.
Avkortningssatsen er 15,3 % for 

inntekter mellom 165 000 og  
251 700 kroner og 6 % på inntek-
ter over 251 700 kroner. 

Fradraget avkortes med pensjons-
graden. Inntektsgrensen for avkor-
ting av skattefradraget (165 000 
kroner) skal på samme måte som 
maksimalt skattefradrag graderes 
etter pensjonsgrad. Dette skal hin-
dre at personer som tar ut delvis 
pensjon, får et uforholdsmessig 
stort skattefradrag. Slik blir skat-
tefradraget avkortet:

Dersom du tar ut 50 % av pen-
sjonen din, får du maksimalt  
14 650 kroner (50 % av 29 300 
kroner) i skattefradrag. Det skjer 
dersom inntekten din ikke er høy-
ere enn 82 500 kroner (50 % av  
165 000 kroner).

Avkortning. Har du høyere pensjon 
enn 82 500 kroner, blir fradraget 

ditt avkortet. Dersom pensjonen 
din er 100 000 kroner, skal skatte-
fradraget reduseres med 15,3 % av 
det som overstiger 82 500 kroner. 
100 000 minus 82 500 kroner er  
17 500 kroner. 15,3% av dette 
utgjør 2667 kroner.

Ditt skattefradrag utgjør da  
11 983 kroner (14 650 – 2667). 
(Alle tall i eksempelet er 2012-tall)

særfradrag for alder. I denne pensjo-
nistskattereformen fjernes også 
særfradrag for alder. Dette særfra-
draget var på 19 368 kroner.

Trygdeavgiften. I tillegg er trygde-
avgiften på pensjonsinntekt økt  
fra 3 % til 4,7 % , mot 7,8 for 
lønnsinntekt.

Nye skattereglene  
for pensjonister

Tirsdag 20. september arrangerte Nor-
ges Offisersforbund/Pensjonistutvalg 
(PU) konferanse for sine medlemmer i 
Indre Troms.

Konferansen fant sted på Bardufoss 
Hotell og ni medlemmer møtte opp:

Lederen i NOFs (PU), Terje 
With, åpnet konferansen med å 
ønske alle vel møtt. Han orienterte 
om NOFs (PU), at utvalget er et 
bindeledd mellom pensjonistene og 
NOFs styrende organer, at forbun-
det arbeider for at pensjonistene 
sikres en rettferdig utvikling og 
skal være forbundets rådgivende 
organ i alle spørsmål som berører 
pensjonistene.

FriOTVene Thor Manum og Pål 
Nygård orienterte om aktuelle for-
svarssaker med særlig fokus på 
Indre Troms. Mye positivt har 
skjedd og skal skje i området i årene 
fremover.

Deretter fikk vi en gjennomgang 
av den nye pensjonsreformen ved 
Terje With og Kjell Tveiten

Her er ikke alt på plass ennå, 
men det ble en del debatt angående 
den fleksible alderspensjonen som 
en nå kan starte uttak av allerede 
fra 62 år. 

Etter en bedre lunsj hadde vi en 
økt med lokalt arbeid ute ved avde-
lingene. Hvordan skal vi få større 
lokal aktivitet for pensjonistene? 
Tveiten orienterte fra lokalt arbeid i 
Bergen med faste arrangementer for 

pensjonistene. Det fremkom diverse 
erfaringer, men det var tydelig at 
dette med nålutdeling for langt 
medlemskap i forbundet ikke fun-
gerte tilfredsstillende alle steder.

Det var generell enighet i at å få 
en pensjonist (ildsjel) inn i styret til 
de lokale avdelingene måtte være et 
mål for å få til bedre kontakt med 
pensjonistmedlemmene og dermed 
større lokal aktivitet.

Siste tema på konferansen var 
forsikring. Tom Hannestad fra 
Spare Bank1 Gruppen gikk gjennom 
hvilke forsikringer pensjonistene i 
NOF har og vilkårene. Det ble en 
nyttig stund for alle. Mange spørs-
mål og erfaringer ble utvekslet. 
Konferansen ble avsluttet kl. 15. 

 

Pensjonistkonferanse i Indre Troms

Terje With
Leder i NOFs pensjonistutvalg

Pensjonistspalta
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For 100 år siden
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NORSK FLYTTEFORBUND

40 år 1963-2003

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	 ❦

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

	 ❦

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

	 ❦

Kongstein Transport 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

NFF ønsker alle forsvarets 
tjenestemenn  en god jule-helg. 

Vi takker for samarbeidet i 
2011  og ser fram til fortsatt 

godt samarbeid i 2012.

Returadresse: Befalsbladet, Møllergata 10, 0179 Oslo
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