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Forsvarets Personellservice

NYHET!

Utvidet kreditt ved kjøp av uniformer!
Du får nå 10 måneders rentefri kreditt ved kjøp av uniformer hos FUNIF. 
Vi kan også tilby inntil 24 måneders kreditt med gunstig rente for kjøp 
over kr 12 000,-. Se vår hjemmeside for vilkår og mer informasjon.

Esso MasterCard
Vi minner om vårt gode tilbud på Esso MasterCard med 50 øre pr. liter på 
drivstoff! Se vår hjemmeside for mer informasjon og søknad.

Forsvarets Personellservice har alltid gode tilbud til sine medlemmer, se vår 
hjemmeside www.fp.no eller ta kontakt på tlf 21 07 57 00 eller mail fp@fp.no

Forsvarets Personellservice  (logo øverst i annonsen) 

Kunne vi bruke et høstbilde ? 
I fokus:           Esso – Nå  50 øre i  rabatt! 
 

 

 

 

 

FP LÅN 

• FP Lån til bolig/fritidsbolig – 80% av lånetakst – nedbetaling inntil 25 år – meget 

gunstig rente! • FP usikrede forbrukslån inntil kr. 200.000,‐ uten noen form for gebyrer. Kan 

nedbetales over 10 år. • KONTOKREDITT Kr. 50.000,‐ Raskt og enkelt – (for de som er i tjeneste og har 

nettbank) 

SPARING 

Lønnstrekk – enkleste spareform. 
Disponeres enkelt via FPs nettbank. 
 

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

Rente og gebyrfritt.  (Nyhet)  

 

 

Se vår hjemmeside for mer informasjon: www.fp.no 
Eller ta kontakt  med oss på:  
tlf 21 07 57 00  

faks. 21 07 57 25 

e‐post: fp.fp.no 

Husk også vår nye besøksadresse: Svovelstikka 1, Helsfyr 
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 Påvirkning og samarbeid er noe av det viktigste 

for å oppnå resultater til beste for våre medlemmer. 

Påvirkning og samarbeid
Fagligpolitisk utvalg for Forsvaret (FPUFF) er et utvalg som har vært i aktiv virksomhet i over 40 år, hvor 
det utøves et aktivt fagligpolitisk samarbeid mellom Arbeiderpartiet, LO-forbundene i Forsvaret, LO og 
LO Stat. Når Arbeiderpartiet er i regjeringsposisjon, er forsvarsminister, statssekretær og politisk råd-
giver en del av utvalget, samt at Arbeiderpartiets fraksjon i Utenriks – og forsvarskomiteen alltid møter. 
Norges Offisersforbund gis gjennom dette utvalget direkte mulighet til å utøve politisk påvirkning i saker 
hva angår Forsvaret og i denne sammenheng også våre medlemmer. 

I skrivende stund har Norges Offisersforbund gjennom FPUFF gjennomført fire samråd fra nord til sør, 
i sammenheng med at Regjeringen skal legge frem en langtidsproposisjon om Forsvaret til våren. 

Samrådene er et fora, hvor våre tillitsvalgte får anledning til direkte å kunne fremme sin mening, munt-
lig og skriftlig, til politisk ledelse og stortingsrepresentanter om hvilket forsvar vi skal ha, samt, hva de 
mener om Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) og det grunnlag som ligger der. 

For meg som leder for FPUFF er det meget viktig, at de ansatte gis anledning til å kunne møtes på 
arenaer for å kunne drøfte alle sider ved Forsvarets utvikling, også utover de formelle spillereglene i 
arbeidslivet. Før vedtakene er fattet er meningsytring fra organisasjonene og personellet spesielt viktig, 
nettopp for at samfunnet skal nyttiggjøre seg den kompetansen forsvarets ansatte besitter, for derigjen-
nom å kunne ta de beste beslutningene.

Norges Offisersforbund har sammen med Befalets fellesorganisasjon levert en skriftlig høringsuttalelse 
angående FMR til Forsvarssjefen og i etterkant også til Forsvarsdepartementet. Disse høringsuttalelsene 
mener jeg gir klare råd. I tillegg har LO gjennom sin høringsuttalelse vært meget klar, både når det gjelder 
prosessen i forhold til FMR, samt innhold. 

26. til 28. mars gjennomfører vi en felles lederkonferanse med Befalets fellesorganisasjon, hvor et av 
hovedtemaene blir den kommende langtidsproposisjon for Forsvaret. Her blir siste mulighet til å kunne 
påvirke beslutningstakerne, før endelig dom faller. Lederkonferansen vil også ha fokus på samarbeidet 
mellom våre to organisasjoner i forhold til hvor vi er og hvor vi vil.

Det er også gledelig å registrere at samarbeidet mellom NOF og BFO stadig blir bedre, og gir konkrete 
resultater innen for områder som personalreglement, FPH del B og på tariffsiden.

Det er ikke tvil om at påvirkning og samarbeid er noe av det viktigste for å oppnå resultater til beste 
for våre medlemmer. 
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Slakter forsvarssjefens                  

               kutt ¾

NOF-avdelingen ved Andøya flystasjon  

mener det er feil å redusere Forsvarets  

Orion-flåte. Forsvarssjefens forslag ble  

grundig imøtegått på samråd i Tromsø.

aNders hauge-eLTVik  (TeksT og foTo)

kriTiske: Dag Jørgensen (t.v.), Stein-Håkon Eilertsen og 
Kjell Gunnar Myrseth i NOF ved Andøya flystasjon avviser 
forslaget om å fase ut to Orion-fly.
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I slutten av januar startet serien med 
fagligpolitiske samråd rundt om i 
landet, der LO-organisasjonene i 
Forsvaret fikk si sin mening om for-
svarssjefens fagmilitære råd direkte 
til forsvarsminister Espen Barth Eide.

Det første samrådet ble holdt i 
Tromsø, der de mange kuttforsla-
gene i Nord-Norge ble kraftig imø-
tegått.

kritiske. NOF-medlemmene var hyp-
pig på talerstolen og gav klar beskjed 
om hva de syntes om de ulike for-
slagene fra Forsvarssjefen.

Stein-Håkon Eilertsen, Kjell-
Gunnar Myrseth og Dag Jørgensen 
ved Andøya flystasjon var sterkt 
kritiske til forslaget om å utfase to 
av Orion-flyene.

– Det er vi veldig bekymret over. 
To færre fly vil forsere levetida på 
de som blir igjen, og det blir tyngre 
å drive for vedlikeholdet, sier Eliert-
sen.

De poengterer at Orion så sent 
som ved operasjon Ocean Shield i 
Aden-bukta viste seg som en fantas-
tisk maskin. De synes det er rart å 
redusere overvåkningskapasiteten i 
nordområdene i en tid med stort 
behov fra etterretningen, økt olje-
aktivitet og større trafikk gjennom 
nordvestpassasjen.

De tre mener F35 og NH90 ikke 
kan dekke det behovet Orion-flyene 
fyller i dag, og de føler Orion ned-
prioriteres til fordel for jagerflyene. 
De mener det er feil å ta vekk de to 
N-versjonene av Orion.

– Tar de vekk N-Orionene mister 
vi deres styrker. C’ene som blir igjen 
kan ikke utføre de samme oppdra-
gene. Så skal vi øke flyaktiviteten, 
bør vi ha N’ene, sier Myrseth.

sørreisa. Forslaget om å legge ned 
CRC-anlegget på Sørreisa og flytte 
det til Reitan møter også sterk mot-
stand. NOF-medlem Finn Folke-
Olsen er sjef for INI-OPS Sensor, og 
han synes forslaget om samlokali-
sering er dårlig.

– Økonomien i nedlegginga av 
Sørreisa og Mågerø er unyansert og 
upresis. Det ser ut som målet har 
vært predefinert, med de svakheter 
det medfører. Jeg lurer på om vi har 
fått det reelle kostnadsbildet, det er 
stor usikkerhet om tallene, sier han.

Han tror også en samling på Reitan 
vil gjøre tjenesten mer sårbar.

– Jeg er skeptisk til å legge akti-
viteten til et fellesoperativt hoved-
kvarter. Vi mister seigheten i en 
organisasjon med en slik samloka-
lisering. Jeg tror riktignok ikke det 
ender slik, det blir nok justeringer, 
sier han.

Nyttig. At NOF-medlemmer får 
muligheten til å snakke direkte til 
forsvarsministeren ble satt pris på i 
Tromsø. Det fagligpolitiske utvalget 
innen forsvarsspørsmål har en 40 år 
lang tradisjon, og NOF, NTL og 
Fellesforbundet har gode kontakt-
punkter inn mot Ap og regjeringen.

– Jeg opplever samrådet som 
overraskende positivt. Her er det 
mange spennende vinklinger, som 
gir et bedre grunnlag for å forstå 
FMR. Det er også interessant å høre 
hva statsråden og fagorganisasjo-
nene mener, sier Folke-Olsen.

sier nei. LO-nestleder Tor-Arne Sol-
bakken gir full støtte i kampen for 
Sørreisa-anlegget.

– Forslaget om samlokalisering 
er en dårlig skjult omkamp. Fjellan-
legget har irritert forsvarsledelsen 
siden det ble vedtatt. LO frykter 
konsekvensene av en samling vil gi 
dårligere robusthet. Dessuten kom-
mer flyttingen til å medføre enorme 
kostnader. Denne saken kommer 
LO til å legge det store tunge loddet 
i vektskåla på. Sørreisa må ikke flyt-
tes til Reitan, sier han.

Solbakken og LO er også i mot 
forslaget om én kampflybase, ned-
legging av én av manøverbataljo-
nene, nedlegging av Troms Militære 
Sykehus og reduksjonen av Orion-

fly. I tillegg understreker Solbakken 
viktigheten av verneplikten og målet 
om at den skal gjelde for alle. Dess-
uten påpeker LO at sivile i Forsvaret 
må få en større plass framover. Sol-
bakken kritiserer også manglende 
informasjon i denne prosessen.

– Vi mener høringsutkastet dan-
ner et dårlig grunnlag for gode inn-
spill og medbestemmelse fra forbun-
dene. Vi har måttet drøfte dette uten 
å ha innsikt i bakgrunnsmaterialet. 
LO er bekymret for at vi svekker 
Forsvarets kompetanse, sikkerhet og 
beredskap, og at forslaget utløser 
store konsekvenser for Forsvarets 
ansatte, sier han.

Vurderer. Forsvarsministeren startet 
med å poengtere at Forsvaret har 
omstilt seg mye de siste 10-15 årene, 
og berømmet den jobben som har 
vært gjort. Han poengterte at ver-
neplikten er bærende for denne 
regjeringen og Arbeiderpartiet. Men 
skal den overleve, må den hele tiden 
tilpasses virkeligheten, mener han. 

Barth-Eide gikk også inn på den 
hete poteten om en eller flere kam-
flybaser.

– Jeg er enig i at Ørland er en 
glitrende flystasjon, med veldig, vel-
dig gode muligheter for øving og 
trening. Men jeg er også enig i at den 
ligger feil sted i landet. Det er argu-
menter både for flere kampfly i nord 
og på Ørlandet. Dette er en vanske-
lig kabal, og den har et stort økono-
misk tilsnitt, så vel som sikkerhets-
politisk. Man kan se for seg andre 
løsninger, med en hovedbase og hyp-
pige deployeringer til andre baser. 
Vi har ikke trukket konklusjonen, 
det er derfor viktig å høre hva dere 
tenker om disse valgene, sier han.

Men én ting kunne han fastslå 
om valgene:

– Jeg kommer ikke til å legge 
arbeidsplasser til grunn. Vi har lagt 
ned hjørnesteinsbedrifter og baser 
før. Vi tør å gjøre det igjen, det er 
vondt og vanskelig, men det er noen 
enda dypere spørsmål vi må forholde 
oss til i denne sammenhengen.

Samrådene ble holdt i Tromsø, Oslo, 
Værnes og til sist i Kristiansand  
7. februar

Finn Folke-Olsen.
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NOFs Pål Brede Nygaard synes 

«hummer og kanari» er den 

beste beskrivelsen av forsvars-

sjefens fagmilitære råd.

aNders hauge-eLTVik (tekst og foto)

Områdetillitsvalgt for Nord-Norge 
Pål Brede Nygaard brukte kraftig 
skyts mot forsvarssjefens kuttforslag 
i landsdelen. 

– Nå er vi rundt 4000 ansatte i 
Forsvaret nordpå, og 13 000 sør for 
Trondheim. Om fagmilitært råd 
(FMR) slår inn, er vi nede på 
3000-tallet i nord og flere sørpå. 
FMR går inn og knekker løs på det 
friskeste kjøttet vi har, de mest ope-
rative. Er det fagmilitært, eller er det 
hummer og kanari, spør han.

konsekvenser. Nygaard mener forsla-
get om å legge ned en av manøver-
bataljonene i nord er svært uklokt.

– Skjer det, opphører brigaden. 
Hvor skal kampbataljonene og støt-
tebataljonene rekruttere vervede i 
fra? De legger ned rekrutteringsfa-
brikken med dette. Er det presteas-
sistenter og forsvarssjefens stabsbil-
sjåfører som skal bli grunnlaget for 
denne bataljonen, spør han.

Han peker også på de store leve-
ransene 2. bataljon har gjort til 
KFOR og ISAF.

– Det er dette som settes på spill. 
Forslaget er samme grøten på nytt, 
og den lukter ikke bedre nå, selv om 
den er blitt varmet opp for andre 
gang, fastslår han.

Nygaard er også sterkt kritisk til 
nedlegging av flyplassdrifta rundt 
om, nedlegginga av Sørreisa og 
reduksjonen i Orion-fly.

– Fagmilitært er det hummer og 
kanari. Det er ikke billigere, og ikke 
bedre, konkluderer han. 

budsjett. NOFs og BFOs felles 
høringssvar til FMR går forslagene 
i møte på en lang rekke punkt. NOF 

oppsummerer ved å poengtere hvor 
viktig det er å ha et forsvarsbudsjett 
i balanse mellom ressurser og opp-
gaver, og at Forsvaret sikres en øko-
nomisk vekst.

NOF går sterkt i mot nedlegging 
av den ene manøverbataljonen i bri-
gade Nord. Forbundet anbefaler 
også en todelt løsning for kampfly-
base, mellom Ørland og Bodø.

NOF etterlyser også en strategisk 
satsning på personellområdet, og 
som en del av dette en helhetlig revi-
dering av befalsordningen.

styrking. Forbundsleder Egil Andre 
Aas mener det er to forhold som 
avgjør om man greier å videreføre 
hovedlinjene i forsvars- og sikker-
hetspolitikken.

– Det ene er den høye kostnads-
utviklinga i sektoren, og det andre 
er investeringene i kampfly. Forsva-
ret må styrkes i tiden framover. Det 
er prisverdig at regjeringa har fulgt 
opp langtidsplanen, men ambisjo-
nene krever ytterligere finansiering, 
sier han.

Han mener de store omstillin-
gene de siste 20 år har krevd stor 
innsats fra de ansatte i Forsvaret, og 
at det nå påligger myndighetene et 
moralsk ansvar for å balansere opp-
gaver, struktur og finansiering i 
Forsvaret. Aas er også opptatt av å 
forsvare verneplikten.

– Jeg opplever at forsvarssjefen 
på den ene sida beskriver verneplik-
ta som grunnstammen, og på den 
andre sida reduserer betydningen av 
den. Robustheten og utholdenheten 
svekkes med færre vernepliktige. 
Reaksjonstid erstatter ikke det, min-
ner han om. 

Befalsbladet 1/2012 7

– Hummer og kanari

saMrÅd: LO-nestleder Tor-Arne Solbakken (t.v.) 
og NOF-leder Egil Andre Aas.

sPØrsMÅL: Områdetillitsvalgt i NOF, Pål Brede Nygaard, mener flere av forslagene til forsvarssjefen er 
dyrere og dårligere.
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– Hvordan skal vi kunne gi gode 
innspill når vi ikke har fått tilgang 
til bakgrunnsinformasjonene til 
rådene fra forsvarssjefen, spør for-
bundsleder i NOF, Egil André Aas.

I sitt høringssvar til Forsvarsde-
partementet, beskriver LO proses-
sen med rapporten hvor flere av LOs 
forbund har vært involvert. Og LO 
påpeker at formen, innholdet og 
manglende grunnlagsdata til slutt-
rapporten svekker intensjonen i 
dette arbeidet.

«LO mener derfor at høringsut-
kastet danner et for dårlig grunnlag 
for å gi gode innspill og reell med-

bestemmelse», står det i høringsut-
talelsen.

– Vi har fått noe bakgrunnsin-
formasjon fra Forsvarsdepartemen-
tet. Men denne inneholder ikke alt 
som trengs for å kunne danne seg et 
helhetlig bilde, sier Aas. 

 
Vil vite. Han trekker fram flyttingen 
av CRS fra Sørreisa til Reitan som 
et eksempel.

– Har forsvarssjefen vurdert 
alternative løsninger, som for eksem-
pel flytting og samlokalisering av 
denne oppgaven til Sørreisa? Hva er 
konsekvensene av å samle luftover-
våkningen i forhold til robusthet og 
utholdenhet, Det får vi heller ikke 
vite, sier Aas.

Nedleggelse av andre bataljon mener 
Aas er et annet eksempel på man-
glende dokumentasjon.

– Våre beregninger viser at det 
allerede i dag er dyrere å drifte en 
vervet bataljon – Telemarkbataljo-
nen – framfor to vernepliktige batal-
joner. Vi har ingenting mot vervede 
bataljoner, men vi må få vite bak-
grunnen for forsvarssjefens råd. Slik 
vi ser det er det både dyrere og gir 
dårligere utholdenhet, sier Aas.

Han er også bekymret for verne-
plikten hvis forsvarssjefens råd blir 
fulgt opp.

 
kompetanse. LO er bekymret for at 
de foreslåtte strukturendringene vil 
svekke den kompetansen, sikkerhe-

Lo kritisk til forsvarssjefen
det fagmilitære rådet fra forsvarssjefen er ikke godt nok til å komme med gode innspill, 

mener Lo. de vil se bakgrunnsinformasjonen.

Befalsbladet_0112.indd   8 01.02.12   13.53



Befalsbladet 1/2012 9

Verneplikt for jenter

Lo kritisk til forsvarssjefen
ten og beredskapen som Forsvaret i 
dag har. Og LO er kritisk til at 
høringsutkastet ikke inneholder per-
sonalpolitiske tiltak som gjør det 
mulig å beholde og utvikle de ansat-
tes kompetanse i en periode med 
store omveltninger. 

Aas mener den økende graden av 
verving er helt uholdbart personal-
messig. 

– Forsvarssjefen øker antallet ver-
vede, en gruppe jeg vil kalle tidens 
leilendinger – arbeidstakere uten 
rettigheter. Det kan ikke LO aksep-
tere. Og jeg kan vanskelig se for meg 
at en rødgrønn regjering kan aksep-
tere det, i alle fall uten en helhetlig 
gjennomgang og kraftig forbedring 
av tjenestevilkårene for denne per-
sonellgruppen, sier Aas.

det sivile samfunn. I sitt høringssvar 
til Forsvarsdepartementet er LO på 

en rekke områder uenig med innspil-
lene fra Forsvarssjefen. Og LO mener 
også at dokumentet har vesentlige 
mangler. Blant annet gjelder det en 
drøfting av Forsvarets betydning i 
fredstid for det sivile samfunn i for-
hold til infrastruktur og lokal krise-
beredskap. LO etterlyser også en 
tydelig vektlegging av målsetninger 
innenfor personellområde og under-
streker betydningen av eget personell 
for å utføre kjernevirksomheten.

I høringssvaret mener LO at der 
det ikke er krav til militærfaglig 
kompetanse, bør oppgavene i stor 
grad utføres av sivilt ansatte blant 
annet for å sikre kontinuitet.

LO skriver videre at «de fore-
slåtte strukturendringene i for stor 
grad er tuftet på bedriftsøkonomis-
ke argumenter og i mindre grad på 
operasjonelle, militærfaglige argu-
menter».

Nordområdene. LO støtter ikke for-
slag om å redusere antallet maritime 
overvåkingsfly. Og holder fast ved 
tidligere standpunkt om en Bodø/
Ørland-delt baseløsning for kamp-
flyene. LO er også negative til fore-
slått reduksjon av Heimevernet og 
ønsker at Dombås opprettholdes 
som skole og treningsbase. I Sjøfor-
svaret er LO bekymret over tegn til 
at besetningsmedlemmer mønstrer 
av på grunn av overbelastning og 
utbrenthet. Og mener at Forsvars-
sjefen ikke tilstrekkelig beskriver de 
personellmessige utfordringene Sjø-
forsvaret har. 

LO mener også at nordområdene 
er tillagt for liten vekt. Og i sitt 
omfattende høringssvar fastslår LO 
at det åpenbart er behov for å øke 
forsvarsbudsjettet for å nå de for-
ventede målene.

fÅr kriTikk: Forsvarssjef Harald Sunde får blant annet kritikk for å legge for stor vekt på bedriftsøkono-
miske hensyn. FOTO: NINA HANSSEN

Lo mener tiden er moden  
for å etablere verneplikt  
også for jentene.

– Vi mener dette er den mest 
fremtidsrettede utvikling for 
Forsvarets behov samtidig som 
det er et viktig bidrag til målset-
ningen om økt kvinneandel, 
samt at det ytterligere bygger 
opp under behovet for allmenn 
forankring av Forsvarets funk-
sjon og behov i befolkningen 
generelt, skriver LO i sitt 
høringssvar til rapporten «For-
svarssjefens fagmilitære råd.»

LO mener at verneplikt for 
alle også vil bidra i det gene-
relle mangfoldsarbeidet i for-
svarssektoren. I likhet med For-
svarssjefen fastslår LO at 
verneplikten er avgjørende for 
rekrutteringen til Forsvaret. Og 

at det heller ikke er noen grunn 
til å reise en debatt om verne-
plikten som system, så lenge 
Stortinget har akseptert at antall 
vernepliktige som avtjener før-
stegangstjeneste reguleres ut fra 
Forsvarets behov.

Foto: Forsvarets m
ediesenter/Torgeir Haugaard
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Ifølge forskere opplever mange 

kvinner i Forsvaret å bli skjøvet 

ut av tjeneste.

beNTe suNNiVa suNde (tekst og foto)

På oppdrag fra Forsvarets Høysko-
le har forskerne Kari Fasting og 
Trond Svela Sand undersøkt hvorfor 
man ikke klarer å få opp kvinnean-
delen i Forsvaret. Prosjektet «Flere 
kvinner i Forsvaret?» er en analyse 
av studier om rekruttering av kvin-
ner og kvinners erfaringer i og med 
Forsvaret.

Del 1 av prosjektet ble publisert 
i april 2011, og tar for seg en inn-
holdsanalyse av undersøkelser som 
er blitt utført tidligere. Del 2 forven-
tes å bli ferdigstilt i løpet av første 
kvartal i år. Det vil her ses nærmere 
på hvilke konkrete tiltak som er blitt 
foreslått for å øke kvinneandelen, 
om de er blitt etterlevd, og hvorvidt 
det er positive eller negative erfarin-
ger knyttet til dem. 

Machokultur. Rapporten fra 2011 
viser at Forsvaret lider under en kultur 
som preges av en dominerende form 
for maskulinitet som virker begren-
sende på mangfoldet. Kari Fasting 
peker på at mange kvinner i Forsvaret 
opplever mangel på respekt.

– Mannen er alltid normen, og 
kvinnen må tilpasse seg dette mas-

kuline normsystemet. De opplever 
også at de ikke får samme mulighe-
ter som sine mannlige kolleger. Stra-
tegien er da å bli en av gutta. Noen 
klarer dette veldig bra. Men hvis du 
blir en av gutta, da får du ikke 
mangfold. Disse kvinnene velger 
også å ikke være opptatt av likestil-
ling, de blir veldig var for kvotering. 
De fleste av kvinnene som er veldig 
kvalifiserte for å være der de er, blir 
opptatt av at andre ikke skal kvote-
res inn.

Fasting mener det blir feil å snak-
ke om at kvinnen har noe form for 
skyld i kulturen som oppstår.

– Kulturen er så sterk at det er 
snakk om en slags overlevelsesstra-
tegi. Men noen står jo frem likevel. 
Det er veldig viktig at man som 
kvinne, eller mann, eller etnisk 
minoritet, står frem i det offentlige 
rom dersom man opplever ting som 
er veldig negative. Det er viktig å få 
mer debatt om dette.

hvorfor slutter kvinnen? I rapporten 
slås det også fast at mange av kvin-
nene som sluttet i Forsvaret følte at 

de ble skjøvet ut av tjeneste. Det gav 
seg utslag i en personalpolitikk som 
ikke tilfredsstilte deres krav til for-
utsigbarhet og fleksibilitet når det 
gjaldt karriere og familie. Barriere-
ne ble tydelige når kvinnen ble mor, 
ikke når mannen ble far.

– Vi ser at kvinnene opplever et 
gap mellom den offisielle likestil-
lingspolitikken og hvordan de opp-
lever verden i Forsvaret. Og så har 
man dette med mangel på respekt, 
og trakassering. Men det er også 
viktig å få med at en god del kvinner 
har veldig positive erfaringer fra 
Forsvaret, sier Fasting.

kvotering viktig. – Skal man få flere 
kvinner i Forsvaret er det viktig å 
endre kulturen. Det har å gjøre med 
med endringer av holdninger, nor-
mer og verdier. Jeg tror man må 
jobbe mye mer med utdanning i et 
langsiktig perspektiv på dette områ-

Kari Fasting. Frank Brundtland Steder.

Illustrasjonsfoto: Forsvarets mediesenter/Torbjørn Kjosvold
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det. Kvotering er ett virkemiddel, og 
det trengs kanskje også utdanning 
om hva kvotering er. Ting kan tyde 
på at mange ikke vet hva moderat 
kjønnskvotering egentlig innebærer. 
Jeg tror mange tenker på radikal 
kvotering når man snakker om kvo-
tering. Man bør også arbeide for å 
gjøre Forsvaret mer attraktivt for 
jenter og sørge for at dette også gjen-
speiles i media.

– Men vil ikke kvotering skape 
mindre respekt for jenter?

– Se på veterinærhøgskolen. De 
kvoterer jo. Ellers hadde det jo vært 
åtti–nitti prosent kvinner. Er det 
sånn at man ser veldig negativt på 
menn som har kommet inn der? 
Man kvoterer jo også innenfor poli-
tikken. Hva kvinner kan klare og 
ikke klare forandrer seg hele tiden. 
Hvis du hadde snakket med meg for 
tretti år siden, hadde jeg sagt at 
kvinner ikke kan løpe maraton, der 

går grensa, det går ikke an. Det er 
klart at enkelte jobber krever visse 
basiskunnskaper som alle må ha for 
å komme inn. Vi snakker jo ikke om 
at kvinner skal kvoteres inn dersom 
de ikke er kvalifisert.

Lite forskning. Forskningsresultatene 
viser at kulturen i Forsvaret er grun-
nen til at man ikke klarer å øke 
andelen kvinner i Forsvaret. Hva 
menes egentlig med det?

– Det er jo fordi denne kulturen 
er preget av en viss type maskulini-
tet. Det er jo mange typer maskuli-
niteter- også i Forsvaret. Men den 
dominerende formen ser ut til å 
virke begrensende på mangfold- 
ikke bare for kvinner, men også for 
menn. Dette med fysisk kapasitet ser 
ut til å være en barriere når det gjel-
der rekruttering av kvinner. Hvis 
man har behov for mangfold, så 
kunne det tenke seg at man skulle 

kunne ha bruk for mange forskjel-
lige maskuliniteter og feminiteter. 
Man vet jo i tillegg at kvinner som 
gruppe representerer andre verdier 
og egenskaper, sier Fasting.

Hun peker på at noen av studi-
ene viser at det er bildet av Forsvaret 
man må endre på. Til tross for at 
kvinnene har positive erfaringer fra 
førstegangstjeneste, blir hverdagen 
mindre positiv når man når befals-, 
eller offisersnivå. Det er her den offi-
sielle likestillingspolitikken kontra 
den opplevde kommer inn.

– Det at man trives bedre i før-
stegangstjeneste har med perspekti-
ver og motiver å gjøre. Førstegangs-
t jenesten er den spennende 
utfordringen. Det er også en sosial 
periode med jevnaldrende innenfor 
en relativ kort tidsperiode. Mens 
som befal og offiser vil man ha et 
lengre tidsrom og en annen opple-
velse av kulturen, sier Fasting. ¾
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År 2000: Blindernstudenten Stine S. 
Skjæret søker seg inn i Forsvarets 
førstegangstjeneste. 22 år gammel, 
og med sosialantropologi i bagasjen, 
velger hun som kvinne en utradisjo-
nell karrierevei.

– Jeg hadde ikke tenkt i de baner 
å søke meg inn i Forsvaret. Jeg skulle 
bli journalist. Men for det første var 
det kjempevanskelig å komme inn på 
journalisthøyskolen, og så var det 
også litt snakk om at det ikke nød-
vendigvis var de med journalisthøg-
skolen som var mest attraktive på 
arbeidsmarkedet. Jeg lette derfor litt 
etter alternative veier, og kom på at 
en kompis hadde hatt førstegangstje-
neste i Forsvarets forum. Jeg søkte. 
Jeg tror de lurte veldig på hva slags 
vesen dette var – for de hadde aldri 
hatt noen kvinnelige søkere før. Men 
det skulle vise seg å bli et kjempeår. 
Jeg tok rekruttskolen, og resten av 
året jobbet jeg som journalist i For-
svarets forum. Jeg fikk reist mye rundt 
på alle avdelinger, i alle forsvarsgre-
ner, og fikk relativt god kunnskap om 
hele Forsvaret, sier hun.

arbeidspress. På kjøkkenet i nybyg-
get i Elverum har Stine skjenket oppi 
kaffen, og smurt glasur ut over 
varme boller. Selv om det kan virke 
sånn, har hun ikke benyttet permi-
sjonstiden fra Forsvaret til å bli hus-
mor. Siden mars i fjor har hun job-
bet som kommunikasjonsrådgiver 
hos Hedmark fylkesmuseum. Nå 
har hun kortere arbeidshverdag, og 
mindre uforutsette saker på agen-

daen enn da hun var i Forsvaret.
– Hvorfor valgte du å ta permi-

sjon fra Forsvaret?
– Jeg følte det var på tide å prøve 

noe nytt, og ikke minst ville jeg ha 
bedre tid til familien.

Det er veldig høyt arbeidspress 
og arbeidsmoral i Forsvaret. Selv om 
det er forståelse for at man har barn, 
så er det en kultur for å jobbe mye, 
og det er veldig slitsomt når du har 
familie med små barn.

– Vil du si at familiepolitikken er 
dårlig?

– Jeg tror de som ofte er i uten-
landstjeneste, pendler eller bor langt 
unna familie, føler mer på dette enn 
meg. Det som har vært viktig for meg 
er at det har vært relativt stor grad 
av fleksibilitet. Det har vært stort 
rom for å styre hverdagen selv, og det 
er kanskje noe av det aller viktigste. 
Det er nok likevel litt annerledes i 
operative avdelinger enn i stabsstil-
linger. Vi har også alltid valgt tjenes-
testeder som har passet i forhold til 
familiesituasjon. Det har aldri vært 
aktuelt for oss å flytte til for eksem-
pel Nord-Norge. Jeg kommer jo fra 
Elverum, og vi hadde flyttet hit uan-
sett, sier Stine. Selv om hun trives i 
den nye stillingen, er det flere ting 
hun savner med Forsvaret.

– Lojaliteten til prosesser og 
beslutninger, for eksempel, i tillegg 
til at det er et annet fellesskap i For-
svaret. Jobben er så mye mer enn bare 
halv åtte til halv fire. Det blir som en 
familie nummer to i perioder.

Fordeler og ulemper. Fra førstegangs-
tjenesten var ikke Stines vei lang  

til videre karriere i  
Forsvaret. Gjennom 
KFOR-styrken dro hun en 
periode til Kosovo før hun retur-
nerte til en sivil stilling i Forsvares 
forum. Så fikk hun tilbud om en 
PIO-stilling(Presse- og informasjon-
soffiser)på Terningmoen. Der fikk 
hun midlertidig befalsgrad, og sene-
re befalsutdanning. Etter hvert gikk 
turen til Oslo for en ny PIO-stilling. 
Der fikk hun yrkestilsetting og tok 
en mastergrad i ledelse og kommu-
nikasjon ved Blindern.

– Jeg tror det er både fordeler og 
ulemper med å være kvinne i For-
svaret. Du skiller deg ut, og er mer 

Stine i tenkeboksen
etter mange år i Forsvaret tok stine s. skjæret permisjon 

for å gå inn i det sivile arbeidslivet. Hensynet til familien 

veide tyngre enn lojaliteten til Forsvaret. Hun er usikker på 

om hun vender tilbake.

PakkeT bORT uNiFORMeN: stine s. skjæret 
er usikker på om hun kommer til å ikle seg 
Forsvarets uniform i fremtiden. 

til videre karriere i 
Forsvaret. Gjennom 

Stine i tenkeboksen
Pakke
er usikker på om hun kommer til å ikle seg 
Forsvarets uniform i fremtiden. 

til videre karriere i 

Stine i tenkeboksen
akkeT bORT uNiFORMeN: stine s. skjæret 

er usikker på om hun kommer til å ikle seg 
Forsvarets uniform i fremtiden. 
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synlig, både positivt og 
negativt. Jeg har jo stort sett 

jobbet innenfor et fag som jeg har 
behersket, og har aldri kjent på det 
å bli sett på som en trussel. Der det 
er harde fysiske belastninger er det 
nok verre for mange jenter. De sva-
keste blir nok lagt veldig godt merke 
til, sier hun.

– Flere forskningsrapporter peker 
på den maskuline kulturen som et 
argument for at kvinner velger å 
slutte i Forsvaret. Har du merket noe 
til det?

– Jeg skjønner hva de mener. Men 
jeg har jobbet i stab stort sett hele 
tiden, og for det meste med menn 
som har vært ganske mye eldre enn 

meg. Jeg har ofte vært den yngste, 
og for så vidt også den eneste, jenta. 
Når man er yngst, og mest uerfaren, 
så er det kanskje naturlig at man 
finner sin plass nederst på rangsti-
gen, sier Stine.

– Har du opplevd trakassering 
og støtende atferd?

– Jeg opplever ikke at jeg har blitt 
utsatt for trakassering. Jeg har stort 
sett jobbet sammen med hyggelige 
mannfolk, og jenter. Men likevel har 
jeg vel alltid hatt en følelse av å ikke 
passe inn. Det er vanskelig å sette 
fingeren på hva dette kommer av. 
Hvor mye som skyldes kjønn, eller 
det at jeg har gått en alternativ kar-
rierevei, vet jeg ikke. Samtidig ville 
jeg også lyve dersom jeg sa at det 

ikke hadde vært ganger der det 
har vært litt trasig å få føle litt 
på denne maskuline kulturen. 
Men jeg har valgt å ikke vekt-
legge det noe særlig. Jeg tror jeg 
kan telle på en hånd virkelig 
ubehagelige opplevelser i løpet 

av karrieren, sier Stine.
– Er det et gap mellom Forsva-

rets offisielle likestillingspolitikk og 
det som oppleves av dere kvinner?

– Jeg tror det oppleves slik for 
mange. Jeg tror at Forsvaret mangler 
kompetanse på hvordan man skal 
gjennomføre ting. Det blir en ond 
sirkel. For det første må man ha en 
viss mengde jenter for at man skal 
se mangfoldet blant jentene. Nå er 
det ofte sånn at holdningene er slik 
at resultatet blir tilegna kjønnet ditt. 
Dersom du gjør det dårlig, så er det 
fordi du er jente. Dersom du gjør det 
bra, så er det fordi du er ei tøff jente, 
eller så har du fått fordeler nettopp 
fordi du er jente, hevder Stine.

Hun mener kvotering er et nød-
vendig tiltak for å oppnå høyere 
kvinneandel i Forsvaret.

– Men man må skille litt på hva 
man rekrutterer til. Kanskje bør 
man differensiere innenfor utdan-
ningene. Kanskje bør man ikke ha 
samme kravene til alle typer utdan-

ninger. Vi trenger et spekter av men-
nesketyper fordi det vil gjøre helhe-
ten bedre.

Kanskje burde man fokusere litt 
mindre på kjønn, og mer på hvilke 
egenskaper som kreves, og hvilke 
kvalifikasjoner man skal fremelske 
i ulike tjenestetyper. Jeg tror ikke at 
det er en lett løsning på spørsmålet 
om kvotering. Men slik som det er 
i dag, tror jeg at det må være en viss 
grad av kvotering, selv om dette ikke 
er et tiltak som vil virke alene. For 
meg har det vært viktig å ha et nett-
verk av kvinnelige kolleger også 
utenfor avdelingen. Nettverk for 
kvinnelig befal har vært en fin arena 
for å dele erfaringer og få nye 
bekjentskaper, både eldre og yngre, 
sier Skjæret, som tror pliktig sesjon 
er et skritt i riktig retning for å øke 
kvinneandelen i Forsvaret. Spørsmå-
let om hvorvidt det skal være verne-
plikt for både jenter og gutter, synes 
hun er vanskelig.

– Jeg tror man må prøve å for-
midle inntrykket av at Forsvaret er 
en karrieremulighet på et langt tid-
ligere tidspunkt, allerede før det 
rekrutteres. Både jenter og gutter på 
ungdomsskolen må få vite at For-
svaret kan være noe mer enn et spen-
nende «friår».

Tilbake? – Hva skal så til for å få deg 
tilbake i Forsvarets uniform?

– Jeg må snart ta det vanskelige 
valget. En del av meg vil tilbake, det 
er mange spennende og meningsfulle 
jobber og mange mennesker jeg trives 
å jobbe sammen med. Samtidig føler 
jeg at dersom jeg skal sette familien 
aller først, blir det feil å gå tilbake. 
Jeg vil sikre meg at det er aksept for 
at jeg prioriterer familien, og det er 
jeg ikke helt sikker på at det kommer 
til å være, sier Stine, og legger til:

– Jeg er litt urolig for hvordan 
hverdagen skal bli, for man vil jo 
gjøre en god jobb også. Det vil kreve 
mye å stå imot det arbeidspresset 
man føler både fra seg selv og andre.

«selv om det er en forståelse for at man har barn, så er 
det en kultur for å jobbe mye, og det er veldig slitsomt 
når du har familie med små barn» sTiNe s. skjæReT

negativt. Jeg har jo stort sett 
jobbet innenfor et fag som jeg har 

viss mengde jenter for at man skal 
se mangfoldet blant jentene. Nå er 

meg. Jeg har ofte vært den yngste, 
og for så vidt også den eneste, jenta. 
Når man er yngst, og mest uerfaren, 
så er det kanskje naturlig at man 
finner sin plass nederst på rangsti
gen, sier Stine.

– Har du opplevd trakassering 
og støtende atferd?

– Jeg opplever ikke at jeg har blitt 
utsatt for trakassering. Jeg har stort 
sett jobbet sammen med hyggelige 
mannfolk, og jenter. Men likevel har 
jeg vel alltid hatt en følelse av å ikke 
passe inn. Det er vanskelig å sette 
fingeren på hva dette kommer av. 
Hvor mye som skyldes kjønn, eller 
det at jeg har gått en alternativ kar
rierevei, vet jeg ikke. Samtidig ville 
jeg også lyve dersom jeg sa at det 

ikke hadde vært ganger der det 
har vært litt trasig å få føle litt 
på denne maskuline kulturen. 
Men jeg har valgt å ikke vekt
legge det noe særlig. Jeg tror jeg 
kan telle på en hånd virkelig 
ubehagelige opplevelser i løpet 

av karrieren, sier Stine.
– Er det et gap mellom Forsva

rets offisielle likestillingspolitikk og 
det som oppleves av dere kvinner?

– Jeg tror det oppleves slik for 
mange. Jeg tror at Forsvaret mangler 
kompetanse på hvordan man skal 
gjennomføre ting. Det blir en ond 
sirkel. For det første må man ha en 
viss mengde jenter for at man skal 

lv om det er en forståelse for at man har barn, så er 
det en kultur for å jobbe mye, og det er veldig slitsomt 
når du har familie med små barn»

synlig, både positivt og 
negativt. Jeg har jo stort sett 

meg. Jeg har ofte vært den yngste, 
og for så vidt også den eneste, jenta. 
Når man er yngst, og mest uerfaren, 
så er det kanskje naturlig at man 
finner sin plass nederst på rangsti
gen, sier Stine.

– Har du opplevd trakassering 
og støtende atferd?

– Jeg opplever ikke at jeg har blitt 
utsatt for trakassering. Jeg har stort 
sett jobbet sammen med hyggelige 
mannfolk, og jenter. Men likevel har 
jeg vel alltid hatt en følelse av å ikke 
passe inn. Det er vanskelig å sette 
fingeren på hva dette kommer av. 
Hvor mye som skyldes kjønn, eller 
det at jeg har gått en alternativ kar
rierevei, vet jeg ikke. Samtidig ville 
jeg også lyve dersom jeg sa at det 

ikke hadde vært ganger der det 
har vært litt trasig å få føle litt 
på denne maskuline kulturen. 
Men jeg har valgt å ikke vekt
legge det noe særlig. Jeg tror jeg 
kan telle på en hånd virkelig 
ubehagelige opplevelser i løpet 

av karrieren, sier Stine.
– Er det et gap mellom Forsva

rets offisielle likestillingspolitikk og 
det som oppleves av dere kvinner?

– Jeg tror det oppleves slik for 
mange. Jeg tror at Forsvaret mangler 
kompetanse på hvordan man skal 
gjennomføre ting. Det blir en ond 
sirkel. For det første må man ha en 
viss mengde jenter for at man skal 

«selv om det er en forståelse for at man har barn, så er 
det en kultur for å jobbe mye, og det er veldig slitsomt 
når du har familie med små barn»
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Hun er bosatt i Oslo, men pend-

ler til Bergen for å jobbe med 

det hun liker aller best. Det er 

tydelig at Ida Mikkelsen trives i 

Forsvaret.

beNTe suNNiVa suNde (tekst)

– Jeg har aldri vurdert å slutte i For-
svaret. Jeg har jo selvfølgelig tatt 
politiutdannelse av en grunn, og jeg 
har prøvd meg litt der. Men så har 
jeg falt tilbake igjen til Forsvaret. 
Denne jobben gir meg en allsidig 
hverdag med mange utfordringer, 
sier Ida Mikkelsen.

Hun er leder for ordensseksjonen 
på Håkonsvern i Bergen. Militær-
politi. Og utdannet politi.

– I militærpolitiet får jeg begge 
deler, både militærfaglig og politifag-
lig. Jeg trives begge steder, det er en 
av fordelene med å være i militærpo-
litiet. I tillegg har vi en veldig stor 
oppgaveportefølje, så vi har alltid 
mye å gjøre. Det er jo veldig greit, da.

Lite kvinner. Ida har vært i Forsvaret 
siden 2001. Hun er en av få kvinner 
i militærpolitiet i Bergen. Men trives 
gjør hun likevel. Selv har hun aldri 
opplevd noe negativt rundt det å 
være kvinne i Forsvaret.

– Men jeg vet om folk som har 
gjort det. Det er jo litt personavhen-
gig hvor nært folk tar seg av det som 
blir sagt. Selv har jeg bare opplevd 
positive ting. Jeg gikk jo ikke før-
stegangstjenesten heller. Jeg gikk 
rett på sanitetslinjen på befalssko-
len, og der er jo folk motiverte, og 
har lyst til å være.

– Hva tror du er årsaken til at så 
mange kvinner velger å slutte i For-
svaret?

– Det er et vanskelig spørsmål. 
Jeg mener jo at man bør fortsette 
fordi det er en veldig fleksibel jobb, 
som gir stor frihet og stor evne til å 
få utdanning og kompetanse. Nå 

har vi fått pliktig sesjon for jenter, 
og det er jo et skritt i riktig retning. 
Men jentene må jo være motivert for 
å gjøre en jobb. Kvotering der man 
senker kravene syns jentene spesielt 
er dumt. Da går det utover de som 
har jobbet hardt for å komme inn, 
og som klarer de kravene som blir 
stilt. Når majoriteten er menn, blir 
damene sett ned på dersom de har 
blitt kvotert inn, mener Mikkelsen.

Hun mener at Regjeringens uttal-
te mål om 20 prosent kvinneandel i 
Forsvaret ikke nødvendigvis er til 
det beste.

– Vi må jo ha folk som er kvalifi-
serte. Så lenge vi får nok damer som 
er kvalifisert, så kan andelen gjerne 
ligge på tjue prosent. Forsvaret er jo 
utviklet av menn, og det trengs jo 
damer som kan dra de litt i ørene. 
Et hvert menneske er jo unikt med 
individuelle ferdigheter og utgangs-
punkter. Det er jo veldig viktig i et 
solidarisk og demokratisk samfunn. 
Men det er viktig at vi gjør dette på 
riktig måte.

god familiepolitikk. En typisk arbeids-
dag i militærpolitiet går i patrulje-
ring, etterforskning, ordensoppdrag 
og diverse saker. 

– Det er alt fra trafikkulykker til 
berusede soldater og slåsskamper. 
Det er egentlig alt som skjer. Det blir 
egentlig en politijobb, bare innenfor 
Forsvaret, sier Ida, som alltid ønsket 
seg en karriere i Forsvaret.

– Jeg har alltid likt å være i aktivi-
tet. Grunnen til at jeg kom tilbake hit, 
og ikke ble i politiet, var fleksibilitet- 

det har vi mye av i Forsvaret. Det er 
en veldig familievennlig arbeidsplass, 
med mulighet for faglig utvikling og 
kunnskapsheving, sier Ida.

Både hun og mannen jobber i 
militærpolitiet. Hun merker at de 
blir tatt veldig godt vare på.

– Vi pendler begge to. Han jobber 
på Madla, og jeg i Bergen, men vi 
bor begge i Oslo. Jeg har en datter 
på fire år som pendler sammen med 
meg. Da merker jeg at det å kunne 
trene i arbeidstiden er gull verdt. Det 
er tilrettelagt for trening og barn.

Motivere. Selv om det ikke er så 
mange kvinner i militærpolitiet, 
skulle Ida Mikkelsen gjerne sett at 
det kom flere. Hun mener informa-
sjon er et nøkkelord.

– Man må gi et positivt inntrykk 
av militærpolitiet. Det er mange veier 
man kan gå innenfor etaten. Det er 
stor tilgang på kursing, faglig og per-
sonlig utvikling som bidrar til at man 
ikke står på stedet hvil. Du lærer noe 
hele tiden. Man må forsøke å moti-
vere og peke på muligheter.

– Hvilke andre kortsiktige tiltak 
burde Forsvaret igangsette?

– Det er et stort problem i dag at 
ingenting passer. Det har jeg merket 
på kroppen selv. Jeg fikk en hånd-
bok på befalsskolen der det stod at 
hvis klærne ikke passet, klipp de til 
og få de til å passe sjøl. Uniformene 
vi går i til hverdags er jo greie bare 
de kommer i små nok størrelser. 
Men feltuniformer, og spesielt vin-
terutrustning, er alt for stort. De er 
jo nesten for store til menn og. Klær-
ne skal se bra ut, de skal se ordent-
lige ut. Vi representerer jo Forsvaret 
som helhet. Når du går ut i det 
sivile, har vi jo et rykte å holde på, 
og da ser det litt tullete ut dersom 
du ser ut som en boms der du går. 
Men skjørt og klikk-klakk-sko synes 
jeg ikke hører hjemme i Forsvaret. 
Hvis du skal løpe etter banditten, 
kan du liksom ikke si: «Vent, jeg 
skal bare kaste av meg de høye 
hælene!», ler Ida slik en bergenser  
kan gjøre.

Aldri vurdert å slutte i Forsvaret

¾

det er en veldig familie

vennlig arbeidsplass, 

med mulighet for faglig 

utvikling og kunnskaps

heving.
ida MikkeLseN
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¾
sTorTriVes: Ida Mikkelsen stortrives som  
militærpoliti. FOTO: ERLEND DALHAUG DAAE
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Vi leser i fra tid til annen i 

media, eller ser på TV at det 

har vært brann et sted. Det blir 

bare en del av hverdagen. Men 

hva hvis det brant hos deg?

Det skjedde hos meg! Jeg var på 
hytta en helg i januar i 2011. Plutse-
lig fikk jeg meldingen om at huset 
på Bardufoss sto i brann. Det kan 
knapt beskrives, og det bør ikke 
oppleves!! Jeg vil gjerne fortelle dere 
om hvordan det er.

29. januar 2011 ble jeg husløs 
fordi boligen min brant. Det var en 
lørdag, jeg ringte forsikringsselska-
pets 02300 allerede søndag formid-
dag, men fikk beskjed om at de ikke 
var bemannet før på mandag mor-
gen. Jeg levde i fullstendig vakuum 
de to første døgnene. 

uvirkelig. Da det verste sjokket hadde 
gitt seg måtte jeg nok en gang dra til 
huset for å se på skadene for å tro det. 
Det var, og er nesten helt uvirkelig.

Jeg snakket med min saksbe-
handler i Sparebank 1 Forsikring, 
og fikk opplyst om at de allerede 
hadde oppnevnt en takstmann på 
bygningen, og en på innboet. Mens 
jeg sitter i telefonen ringer det på 
mobilen, der var den oppnevnte 
takstmannen på tråden for å for-
telle meg at han hadde fått ansvaret 
for å taksere skaden på bygningen.  

– Dette kommer til å ta tid, du 
må smøre deg med tålmodighet, var 

det første takstmannen sa. Han ba 
meg i tillegg stålsette meg for tiden 
som kom, og forberedte meg på ryk-
ter og baksnakkelser mens etterfors-
kningen fra Politiet foregikk.

Det gikk nesten 5 uker før jeg 
fikk huset frigitt og kunne begynne 
arbeidet i forhold til selskapet. Det 
var en utrolig påkjenning å vente på 
hva som var brannårsaken; en elek-
trisk feil i en stikkontakt. Sparebank 
1 klar til å starte takseringen, fak-
tisk dagen etterpå. 

Tidkrevende. Et møysommelig arbeid 
med skriving av lister og anslag av 
alder og verdi på alt som var av 
innbo i huset. Det tok tid! Jeg holdt 
på i over en uke, selv om alt var der. 
Det var bare en liten del som var 
ødelagt i selve brannen, resten var 
bare fullstendig nedsotet. Jeg kunne 
med andre ord gå gjennom hver en 
skuff og hvert et skap og finne alle 
tingene jeg hadde. 

Dette er en oppfordring til alle 
der ute, ta minst en tur med video-
kamera eller fotoapparat gjennom 
huset minst en gang i året, gjør det! 

På den måten slipper du lure på 
hva du hadde her og der.

Innboforsikringen dekker enkelt-
gjenstander opptil kr 300.000! Du 
er utrolig godt forsikret gjennom 
kollektive hjemforsikringen i med-
lemskapet. 

Her bør det nevnes at alle gjen-
stander er gjenstand for aldersned-
skriving, hvor tv og datamaskiner, 
klær etc, nedskrives raskt.

Så snart jeg hadde fått alle listene 
i boks, sendte jeg dem til min «inn-

bomann» som først kom på befaring 
og krevde kvitteringer for enkelte 
ting, samt ba om å få se på endel 
annet. I løpet av to dager returnerte 
han et tilbud fra selskapet på alle 
mine eiendeler. Da dette var under-
skrevet ble pengene overført min 
konto. Og jeg kunne starte rekon-
struksjonen av mitt liv.

Ny bolig. Når det gjaldt boligen var 
det endel vilkår i forsikringen jeg 
ikke var klar over. Boligen ble 
ansett som totalskadd og jeg ville 

Jeg får nytt hus  
etter brann

godT forsikreT: Svein-Kyrre Ludviksen 
foran det som skal bli hans nye hus ved Bardu-
foss. Foto: Pål B. Nygaard
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få forsikringsutbetaling som skulle 
sikre meg en bolig på samme stør-
relse – etter dagens standard. Det 
vil si at en gammel 200 kvm bolig 
vil bli erstattet med en ny 200 kvm 
bolig etter dagens standard. Dagens 
standard betyr at man må bygge en 
bolig som tilfredsstiller kravet til 
isolasjon og ventilasjon. Det er rett 
og slett ikke lov å bygge en ny bolig 
etter gammel standard, derfor får 
man et påslag til å bygge etter 
dagens standard. Dette er relativt 
komplisert, men dere skal vite at en 

fullverdiforsikret bolig vil gi en ny 
bolig, evt gjenoppbygging av en 
bolig etter brann.

I ettertid har jeg blitt oppmerk-
som på at man kan toppsikre bolig-
forsikringen slik at dersom boligen 
er skadet over en viss prosent (75-
80) så vil man kunne få bygget hele 
boligen opp fra grunnen, og slipper 

gjenoppbygging på den gamle 
grunnmuren.

– Mitt budskap til Dere, ta bilder 
av innbo og løsøre, få den best muli-
ge boligforsikringen, og bli gode 
NOFere.

sVeiN-kYrre LudVikseN

Les alt om dine forsikringsvilkår på s. 21–28
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Det å få bruk for en forsikring 

er ofte forbundet med en ulykke, 

med skade på materiell eller 

kropp. Hvor godt forsikret er du 

hvis skaden skulle inntreffe?
MargreThe MeYer braTT (tekst)

Medlemmer i NOF har forsikringer 
som er kollektive. Landsstyret i 
NOF avgjør hvilke forsikringer som 
er kollektive for sine medlemmer. I 
dag er det tre forsikringer som er 
kollektive, dette er reiseforsikring, 
innboforsikring og dødsrisikofor-
sikring. 

– Dette er forsikringer alle bør 
ha uansett livssituasjon, derfor har 
vi valgt å gjøre dem kollektive, sier 
Chris Lindseth, lederen av NOF sin 
forsikringskomité.

Produktene blir forhandlet av 
alle LO-forbundene etter behov. 
Disse forsikringene forhandler 
LOfavør med Sparebank1.

– Behovet for dekning under reise 
til og fra misjoner er en ordning 
NOF-medlemmene har etterlyst, det 
har nå blitt standard på LOfavør sin 
reiseforsikring og dermed standard 

for alle LO-forbundene. 
Tidligere måtte en hjemom før en 

kunne legge ut på ferie i for eksem-
pel en «leave» periode.

– Vi har nå fått definert midler-
tidig bosted som hjemsted. Med 
toppdekningen som NOF-medlem-
mer har, gjelder forsikringen fra 
man forlater det midlertidige boste-
det, selv om man bare skal på butik-
ken, sier Tom Hannestad i Spare-
bank 1.

– Som enkeltmedlem kan alle 
være med å påvirke, og forslag fra 
medlemmer i alle LO-forbund har 
formet de forsikringene vi har i dag, 
sier Lindseth.

– Det er alltid en avveiing på 
hvordan vi skal ha det, men vi prø-
ver å ta avgjørelser basert på erfa-
ringer og tilbakemeldinger fra med-
lemmer. 

Valgfri. Alle har de kollektive forsik-
ringene, hvilke forsikringer kan en 
reservere seg mot?

– Den andre forsikringen er grup-
peforsikringen den er for «gruppen» 
befal og er støpt etter befalets behov 
og egenart. Med denne forsikringen 
er du også forsikret ved operasjoner 
i utlandet, sier Lindseth.

Denne forsikringen har en døds-
falldekning, uføredekning, kritisk 

sykdom, ulykkesdekning og behand-
lingsutgifter etter ulykkesskade.

– På blant annet uføredekningen 
har vi priser som er rimeligere fordi 
vi som er ansatt i Forsvaret er litt 
annerledes. Majoriteten er menn og 
for å bli ansatt må en ha tilfredsstil-
lende helse, dette er faktorer som 
definerer befal og offiserer sin egen-
art, altså hvilken «gruppe».

– I forsikring er det dyrere å for-
sikre kvinner mot uførhet, fordi 
statistikken viser at en større andel 
kvinner blir arbeidsufør. På samme 
måte som at det er dyrere å forsikre 
menn på dødsrisikoforsikring, da 
menn ikke lever like lenge som kvin-
ner, sier Tom Hannestad.

Dette er forsikringer NOF mener 
er viktige for befal, og forsikringene 
gjelder også i utenlandstjeneste og 
deler av den for familien.

– Dette er en pakke vi har for-
handlet direkte med Sparebak1, vi 
anbefaler alle medlemmene våre å 
tegne denne. Den er også gyldig som 
gjeldsforsikring, sier Lindseth. Nå 
er det også endringer på uføre (se 
faktaboks).

Trenger single denne forsikrin-
gen, de trenger jo ikke gjeldsforsik-
ring?

– Hadde jeg vært singel ville jeg 
ha tegnet denne. Blir du ufør, får en 

Godt forsikret i NOF

Visste du at:
  Er dere to medlemmer i et LO-forbund som 

har kollektivhjem er det ingen egenandel, 
og enkelte forsikringssummer dobles. Også 
deler av reiseforsikringen, selv om dere 
ikke reiser sammen.

  Bor du på hybel er du også dekket av hjem-
forsikringen.

  Du kan logge inn på nof.no for å se hvilke 
forsikringer du har.

  Ulykkesforsikringen gjelder også i Afg-
hanistan og annen utenlandstjeneste så 

lenge skaden ikke er forårsaket av krig, 
krigshandlinger og forstyrrelser av offent-
lig orden. 

  Reiseforsikringen i NOF har toppdekning og 
gjelder det øyeblikket du forlater hjemmet 
også på tjenestereiser.

  Er du i utlandet kan du ringe SOS-Internati-
onal, de kan hjelpe deg med bl.a. å  bestille 
legetime, leiebil og uventet hjemreise.

  Sersjanter og kvartermestere har spesial-
pris på hjemforsikringen. 

Endringer fra 2012
Fra 1. februar 2012 er ulykkesforsikrin-
gen utvidet til å gjelde også ved krigsri-
siko og operasjoner i utlandet. 
Uføredekningen i NOF som er en del av 
gruppeforsikringen har nå blitt endret. 
Forsikringen gir nå rett til månedlig 
utbetaling når du har vært minst 50% 
arbeidsufør i et sammenhengende tids-
rom på et år. Den månedlige utbetalin-
gen utgjør 1% av forsikringssummen.
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sykdom eller skade har du ingen 
økonomiske støttespillere. Har du 
denne forsikringen, så kan livet bli 
litt lettere økonomisk en periode, 
sier Lindseth.

Pris. De kollektive forsikringene er 
inkludert i medlemskapet. Medlem-
skap i NOF koster maks 550 kroner 
i måneden dette avhenger av inntekt.

– 370 kroner av 550 utgjør kon-
tingent. 25 kroner for grunnforsik-
ring, 73 kroner for reiseforsikring 

og 82 kroner for hjemforsikring eller 
innbo som den kalles.

– Kontingenten reguleres av inn-
tekt, hvis 0.1 prosent av grunnlønn 
utgjør en lavere sum enn 370 kroner 
er det det du betaler, men ingen 
betaler mer enn 370 kroner, sier 
Lindseth. Elever og kadetter har litt 
andre priser og andre vilkår, se for-
sikringsbrosjyren.

     koLLekTiVe forsikriNger: 
Medlemmer i NOF har tre kollektive 
forsikringer, disse inngår automa-
tisk i medlemskapet. Du kan lese 
mer om de kollektive forsikringene 
på de orange sidene i forsikringsbi-
laget i midten av bladet.

    Nofs gruPPeforsikriNg: 
Denne pakken forsikringer kan du 
reservere deg mot, men NOF anbefa-
ler medlemmer å tegne denne. Noen 
av forsikringene dekker også familien. 
Se mer på de grønne sidene i forsi-
kringsbilaget i midten av bladet.

¾

Utvidet  
med krigsrisiko
Fra 1. februar 2012 er ulykkes-
forsikringen utvidet til å gjelde 
også ved Krigsrisiko i internasjo-
nale operasjoner!

LOfavør Grunnforsikring

LOfavør Reiseforsikring med toppdekning

Tjenestegjør du i utlandet? Reiseforsikringen gjelder også reiser for personer som midlertidig tjenestegjør utenfor Norden og skal returnere til sitt faste eller midlertidige bosted etter reisen.

Forsikringen dekker:
•  Både deg som medlem, din ektefelle/samboer eller reg. partner og hjemme-boende, ugifte barn under 21 år• Død uansett årsak, tid og sted• Fritid og arbeidstid – hele døgnet• Hele verden

•  Ved barns død og dødfødsel barn etter 26. svangerskaps-uke: Kr. 16.500,- pr. barn.

LOfavør Grunnforsikring er ment å være en økonomisk førstehjelp ved dødsfall. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre personforsikringer.

Forsikringen dekker:
•  Medlem, ektefelle/registrert partner/samboer, barn under 20 år; samt barne-barn som reiser i følge med medlemmet. •  Reiseforsikringen inneholder også avbestillingsforsikring.•  Tjenestereiser

Forsikringen gjelder fra det øyeblikk du forlater hjemmet.
Hva som erstattes/skadetyper Topp Reiseforsikring

Bestilles hos Forsvarets Personellservice*

Forsikringen gjelder for Ferie- og fritidsreiser og 
yrkesreiser hele døgnetVarighet pr. enkeltreise

45 dager *Reisesyke
•  Sykehusopphold, legehonorar, akutt sykdom, utgifter til medisiner etc.
•  Ekstra utgifter ved transport til hjemsted i Norge 

Ubegrenset beløp 

Reiseansvar
•  Skade påført annen person, eller annen persons ting Inntil kr. 3.000.000,-
Reisegods
•  Bagasje for enslige
•  Bagasje når to eller flere familiemedl. reiser sammen•  Tap av sjekker, billetter og pass pr. person•  Ran og tyveri av penger som man bærer med seg•  Tyveri av penger fra safe, pr. person•  Utlegg til nødvendige klær, toalettsaker ol. pr. pers. hvis ekspedert/ innsjekket bagasje på utreise er forsinket med mer enn 4 timer

  
Inntil kr. 30.000,-
Inntil kr. 50.000,-
Inntil kr. 15.000,-
Inntil kr.   6.000,-
Inntil kr.   6.000,-

 
Inntil kr.   2.500,-

Reiseulykke
Inntil fylte 75 år (død/ulykke)Aldersbegrensningene gjelder ikkebehandlingsutgifter (død/ulykke)

Under 20 år:
Kr. 50.000,-/500.000,-
Mellom 20 og 75 år:

kr 300.000,-/300.000,-Avbestillingsforsikring
•  Annulleringsomkostninger – en person•  To eller flere familiemedlemmer som reiser sammen

Inntil kr.  30.000,-
Inntil kr.  80.000,-Egenandeler

•  Reisegods
•  Behandlingsutgifter ved ulykke Kr.          0,-

Kr.  1.000,-

Kode G Kode G 

Kode R Kode R 

Kollektive forsikringer

2

Alder
Medlem og ektefelle/sam-boer/reg. partner og enslig medlem m/barn u/21 år

Enslig medlem u/
barn under 21 år

T.o.m. 50 år
68024 2834251 år
63937 2708652 år
60387 2582853 år
56838 2456854 år
53290 2330955 år
49741 2205256 år
46192 2079257 år
42643 1953558 år
39093 1827859 år
35544 1701860 år
31996 1575961 år

28448 1450162 år
24897 1327763 år
21348 1205264 år
17800 1082865 år
14252

960266 år
10702

837867 år og eldre
7153

7153

NB! Disse forsikringene inngår automatisk i medlemskapet ditt!

* Kan utvides til 60/90/120/180 dager pr enkeltreise mot et pristillegg.
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LOfavør Reiseforsikring med toppdekning LOfavør Kollektiv hjemforsikring 

Fartøystjeneste: Tyveri av og skade på personlig eiendeler ved forlis, havari  og ved tyveri dekkes 
med inntil kr. 20.000 av LOfavør kollektiv hjemforsikring for personer som har fartøystjeneste.Egenandel: Den generelle egenandelen er kr. 3.000,-. Er det to eller flere i husstanden som har 

Kollektiv hjemforsikring bortfaller egen andelen. For sykler registrert i Falck Sykkelregister er 
egen andelen kr. 1.000,-. Se www.falcksykkelregister.no eller ring 815 68 112.

Forsikringen dekker:
•  Medlem, medlemmets ektefelle/registrert partner etter lov om partnerskap og medlemmets samboer med felles adresse i Folkeregisteret. 

•  Barn som tilhører medlemmets husstand, eller barn som på grunn av utdanning, førstegangstjeneste eller lignende bor utenfor hjemmet, såfremt de ikke har meldt adresseendring i Folkeregisteret. 
Egne barn som ikke bor hos medlemmet, er også omfattet av forsikringen 
inntil fylte 20 år.

•  Andre personer som tilhører medlemmets faste husstand med felles adresse 
i Folkeregisteret. 

Hva som erstattes/skadetyper
ForsikringssumBrann

Ubegrenset
Enkeltgjenstander

300.000
Samlinger (frimerker, mynter osv.)

300.000
Penger, verdipapirer etc.

20.000
Yrkesløsøre og varer oppbevart på forsikringsstedet

100.000
Løst tilbehør til bruk i tilknytning til privat motorkjøretøy (Deler, dekk og felger dekkes ikke) 20.000
Båt-/varehenger

20.000
Fritidsbåt oppbevart på forsikringsstedet (lengde t.o.m 14 fot/motor t.o.m 10 HK).

20.000
Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet

Ubegrenset
Barnevogn, sykkel/-tilhenger

20.000
Matvarer i fryser/kjøleskap

Ubegrenset
Rekonstruksjon av manuskrifter m.v., Gjenanskaffelse av data

50.000
Tyveri/hærverk i annen bygning enn bolig utenfor forsikringsstedet og fra loft/kjellerbod 75.000
Bygningsmessige forandringer for rullestolbruker som følge av ulykkesskade

300.000
Tyveri av personlige eiendeler/løsøre fra motorvogn og båt (Penger og verdipapirer dekkes ikke) 25.000
Enkeltgjenstander og samlinger utenfor bolig

100.000
Tyveri/napping av/fra veske som sikrede bærer

25.000
Erstatningsansvar 

5.000.000
Rettshjelp

inntil  100.000
Flytteforsikring (i egenskap av privatperson)•  Skade ved tyveri er begrenset til 100.000•  Enkeltgjenstander/samlinger er begrenset til 100.000 Ubegrenset

Forsikringen omfatter innbo og løsøre i hjemmet. Innbo og løsøre i fritidsbolig (hytte/landsted) 
dekkes ikke av forsikringen. Oppholder du deg midlertidig utenfor Norden, er eventuelle eiendeler du 
lagrer hjemme eller annet sted i Norden fortsatt dekket av forsikringen.

Forsikringene 
omfatter alle 

tjenestegjørende 
medlemmer. 

Elever/UB’er se side 7. 

Visste du at:
Med samboer menes personer som lever i ekteskapslignende for-hold og har hatt samme bopel og felles adresse i Folkeregisteret 2 år sammenhengende. Dersom man har felles barn faller kravet om 2-års grensen bort. 

Husk at for NOFs kollektiv hjemfor-sikring og reiseforsikring med avbestillingsdekning gjelder for-sikringene for samboer fra den dagen man har felles adresse regis-trert i Folkeregisteret.

Bokollektiv o.l. regnes ikke som husstand.

Melde skade? 
Ring 02300
www.02300.no

Kode H Kode H 

Kollektive forsikringer

3

Tjenestegjør du i utlandet? Reiseforsikringen gjelder også reiser for personer som midlertidig tjenestegjør utenfor Norden og skal returnere til sitt faste eller midlertidige bosted etter reisen.

2

10702
837867 år og eldre

7153
7153

* Kan utvides til 60/90/120/180 dager pr enkeltreise mot et pristillegg.

Fartøystjeneste: Tyveri av og skade på personlig eiendeler ved forlis, havari  og ved tyveri dekkes 
med inntil kr. 20.000 av LOfavør kollektiv hjemforsikring for personer som har fartøystjeneste.Egenandel: Den generelle egenandelen er kr. 3.000,-. Er det to eller flere i husstanden som har 

Kollektiv hjemforsikring bortfaller egen andelen. For sykler registrert i Falck Sykkelregister er 
egen andelen kr. 1.000,-. Se www.falcksykkelregister.no eller ring 815 68 112.

Skade ved tyveri er begrenset til 100.000•  Enkeltgjenstander/samlinger er begrenset til 100.000 Ubegrenset

nofs Gruppeforsikring
1.  Dødsfallsdekningen (dødsfall)

2.  Uføredekningen - arbeidsuførhet        
(nedsatt arbeidsevne)

NOFs Gruppeforsikring

Forsikringen gjelder 
for deg som er med-
lem og din ektefelle/
samboer/registrert 
partner hele døgnet. 
Den utbetales til 
etterlatte uansett 
om dødsfallet 
skyldes ulykke eller 
sykdom.

NOFs Gruppeforsikring 
gjelder også i internasjonale 
operasjoner, men med noen 
unntak. Se side 7 for mer 
informasjon.

Forsikringen gjelder 
for deg som medlem og 
gir rett til erstatning ved 
varig arbeids uførhet. 

Total forsikringssum 
utbetales når medlem-
met i forsikringstiden har 
vært minst 50% arbeidsu-
før i et sammenhengende 
tidsrom av minst 2 år 
som følge av sykdom 
eller ulykke inntruffet i 
forsikringstiden, og 
arbeidsuførheten er 
minst 50% og varig. 

Forsikringen gir rett til 
månedlig utbetaling når 
du har vært minst 50% 
arbeidsufør i et sammen-
hengende tidsrom på 1 
år. Den månedlige utbe-
talingen utgjør 1% av 
forsikringssummen.

• Gjelder ved krigsrisiko.
•  Gjelder medlemmer som betaler 

kontingent og som ikke har reservert seg 
mot ordningen.

•  For medlemmer som har reservert seg kan man 
søke om å oppheve reservasjonen ved å fylle ut 
en helseerklæring.

•  Gruppeforsikringen består av en dødsfallsdekning, 
uføredekning, ulykkesforsikring, behandlingsutgifter 
etter ulykkesskade og Kritisk Sykdom.

Forsikringen dekker:
•  Dødsfallsdekning gjelder for medlem og 

ektefelle/samboer/registrert partner.
•  Uføredekning gjelder for medlem.
•   Ulykkesforsikring gjelder medlem og 

barn under 20 år hele døgnet, samt ektefelle/samboer/
registrert partner i fritid.

•    Behandlingsutgifter etter ulykkesskade gjelder som 
forrige punkt.

•  Kritisk Sykdom gjelder for medlem og medlemmets 
barn til fylte 20 år.

Gruppeforsikringen følger medlemmets alder og 
følgende opphørsalder gjelder: 
•  Dødsfallsdekningen opphører fra fylte 70 år.
•  Uføredekningen opphører fra fylte 60 år.
•  Ulykkesforsikringen og behandlingsutgifter ved ulykkes-

skade opphører ved fylte 70 år men har reduserte ytelser 
fra fylte 60 år. (Se tabell på neste side)

•  Kritisk Sykdom opphører fra fylte 60 år.

1G=79 216,- pr 01.01.2012.

Kode 0Kode 0

Alder Medlem og ektefelle/
samboer/registrert partner

T.o.m. 50 år 17,00 G

51 år 16,15 G

52 år 15,30 G

53 år 14,45 G

54 år 13,60 G

55 år 12,75 G

56 år 11,90 G

57 år 11,05 G

58 år 10,20 G

59 år 9,35 G

64-60 år 7 G

65-69 år 3 G

Alder Medlem 

T.o.m. 40 15,00 G

41 år 14,43 G

42 år 13,86 G

43 år 13,29 G

44 år 12,72 G

45 år 12,15 G

46 år 11,58 G

47 år 11,01 G

48 år 10,44 G

49 år 9,87 G

50 år 9,30 G

51 år 8,73 G

52 år 8,16 G

53 år 7,59 G

54 år 7,02 G

55 år 6,45 G

56 år 5,88 G

57 år 5,31 G

58 år 4,74 G

59 år 4,17 G

60 år 3,60 G

FORSIKRINGSSUMMER GRUPPELIV

FORSIKRINGSSUMMER ARBEIDSUFØRHET

Visste du at:
Med etterlatte menes ektefelle/- samboer/- registrert 
partner, livsarvinger, testamentarvinger og øvrige arv-
inger etter loven i prioritert rekkefølge. Forsikringen kan 
begunstiges andre etter eget ønske. Kontakt NOF for å få 
tilsendt skjema.
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NOFs Gruppeforsikring gjelder også i internasjonale operasjoner, men med noen 
unntak. Se side 7 for mer informasjon.

NB! Denne forsikringspakken 
kan du reservere deg mot.

nofs Gruppeforsikring
3. Ulykkesforsikring (plutselig ytre årsak) 4.  Behandlingsutgifter etter 

ulykkesskadeUlykkesforsikringen kommer til utbetaling hvis medlem-
met eller medlemmets ektefelle/samboer/registrert 
partner eller ugifte barn under 20 år utsettes for en 
ulykke som ender med en medisinsk invaliditetsgrad. 
      
For medlemmet og ugifte barn under 20 år gjelder 
forsikringen hele  døgnet og for ektefelle/ samboer/
registrert partner gjelder forsikringen kun i  fritiden.
Utbetales helt ned til 1% invaliditet.

Med medisinsk invaliditet menes skade på kroppen 
vurdert uavhengig av skadelidtes arbeidsevne.

Størrelsen på erstatningen er avhengig av familie-
sammensetningen på skadetidspunktet.

Behandlingsutgifter etter ulykkesskade dekkes etter 
nærmere regler for medlemmet eller medlemmets ekte-
felle/samboer/registrert partner  eller barn under 20 år, 
med inntil 5% av for  sik rings summen ved invaliditet. 

Med behandling menes utgifter til lege, tannlege og lig-
nende som ikke dekkes av de offentlige trygder eller fra 
annet  hold. 

Hvis behandlingsutgifter overstiger kr. 5.000,- må 
SpareBank 1 kontaktes på forhånd. Behandlingsutgifter 
som påløper utenfor Norden dekkes ikke.

Egenandelen for behandlingsutgifter er kr. 1.000,-.

FORSIKRINGSSUMMER ARBEIDSUFØRHET

Familiesammensetning Utbetaling ved 100% varig 
medisinsk invaliditet

A: Medlem
Ektefelle/samboer/reg. partner
Barn 

30 G
30 G
25 G

B: Medlem
Ektefelle/samboer/reg. partner 

35 G
35 G

C: Medlem
Barn 

35 G
25 G

D: Enslig medlem 45 G

Gjelder også i internasjonale operasjoner, se side 7. Etter medlemmet har 
fylt 60 år gjelder ovenstående tabell kun i fritid, og da med en dekning på 
10 G for alle alternative familiesammensetninger. 

Familiesammensetning Utbetaling ved 100% varig 
medisinsk invaliditet

A: Medlem
Ektefelle/samboer/reg. partner
Barn 

30 G
30 G
25 G

B: Medlem
Ektefelle/samboer/reg. partner 

35 G
35 G

C: Medlem
Barn 

35 G
25 G

D: Enslig medlem 45 G

5. Kritisk sykdom 
Kritisk Sykdom gir en utbetaling på 1,5 G 
dersom medlemmet eller medlemmets 
barn til fylte 20 år, blir rammet av en av de 
nevnte sykdommene. Forsikringens opp-
hørsalder er 60 år.

NOFs Gruppeforsikring gjelder også i internasjonale 
operasjoner, men med noen unntak. Se side 7 for mer 
informasjon.

Sykdommer som dekkes for medlemmet Sykdommer som dekkes for barn

Hjerteinfarkt Kreft

Hjerte-/karoperasjon Nyresvik

Hjerneslag Multippel sklerose (MS)

Kreft Sukkersyke (diabetes mellitus type 1)

Hjernesvulst Cystisk fibrose

Nyresvikt Blindhet

Organtransplantasjon Døvhet

Multippel sklerose (MS)

Motornevronsykdom (inkl. ALS)

Blindhet

Døvhet

5

Premien for Gruppeforsikringen fra 1. januar 2012

Medlemmer  484,- pr. mnd

Medlemmer 60 år t.o.m 64 år 330,- pr. mnd

Medlemmer 65 år t.o.m 69 år 200,- pr. mnd

Din forsikringspremie

NOFs gruppeforsikring kan godtas som 
gjeldsforsikring ved låneopptak!

¾

¾
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sTaaLe i reiTeN (tekst)

Selve bruddet kommer som følge av 
at arbeidsgiver ikke var villig til å 
ta i bruk HTA 2.3.6 c, der stillinger 
kan omgjøres til annen stillings-
kode. Dette er et virkemiddel som 
er brukt i Staten og blant andre 
grupper i Forsvaret. For våre med-
lemmer kan det for eksempel bety 
at befal som sitter i skråstrekstilling 
(løytnant/kaptein) kan få grads-
opprykk ifm 2.3.3 forhandlingene 
På militær side har dette virkemid-
delet ikke blitt brukt tidligere. Men 
vi ser at militært personell sakker 
akterut ift Staten generelt og andre 
grupper i Forsvaret. Vi er opptatt 
av at militært personell skal ha den 
lønnsutvikling som andre i sam-
funnet får. Statistikk fra departe-
mentet viser at vi nå må sette fokus 
på den generelle lønnsutviklingen 
i Forsvaret, slik at vi slipper å ned-
sette arbeidsgrupper for å se på 
hvordan en kan rekruttere og 
beholde personell. 

Norges Offisersforbund er opp-
tatt av at vi skal være attraktive for 
de som ønsker en karriere i Forsva-
ret, avdelingsbefal eller yrkesbefal. 
– Det sliter vi med i dag. Vi ser at 
innenfor mange fagmiljø er det flere 
og flere som får bedre betalt utenfor 
Forsvaret.

Forsvaret i dag har ikke nok per-
sonell i forhold til de oppgaver det 
er pålagt. Dette betyr at mange må 
jobbe mye. Det kan de gjøre fordi 
Forsvaret har mange unntak ift 
arbeidsmiljølovens vernebestemmel-
ser, innenfor områder som vakt, 
øvelser, internasjonal tjeneste og 
beredskap. Klarer vi ikke å beholde 
det personellet som vi har, vil pres-
set på de andre blir uholdbart i alle-
rede hardt pressede miljø. 

Bruddet i lokale lønnsforhand-

linger blir nå håndtert etter Hoved-
tariffavtalens pkt 2.2.7 og i den 
videre prosessen leverte BFO og 
NOF 26. januar felles prosesskriv 

til Statens lønnsutvalg. Arbeidsgiver 
arbeider nå med å gi tilsvar på pros-
sesskrivet, før saken kan tas opp i 
Statens lønnsutvalg 27. februar.

Brudd i lokal lønnsforhandlinger
Det er nå brudd i lokale lønnsforhandlinger.  I protokollen er Norges Offisersforbund kritisk til  

prosessen og måten arbeidsgiver har håndtert forhandlingene, dette vil vi følge opp i en omfattende 

evaluering på nyåret. 

Staale I Reiten (forhandler) og Torbjørn Bongo (nestleder) er den som har deltatt i lokale lønnsforhandlin-
ger (HTA 2.3.3) for Norges Offisersforbund. Forhandlingene på det prinsipielle og for gruppekrav er gjen-
nomført i samarbeid med BFO. Foto:MARGRETHE MEYER BRATT

Lønnsforhandlinger 2012
I forkant av hovedtariffoppgjøret 
2012 har Forsvarsstaben og 
organisasjonene kommet frem til 
felles prioriteringer på krav som 
fremsendes ifm hovedoppgjøret 
2012. For befal ønsker en i første 
omgang å lage såkalte senior 
rammer på gradssjiktene løyt-
nant – kaptein og tilsvarende.  
Dette for å få på plass ett av vir-
kemidlene som bidrar til at det 
vil bli mer attraktivt å gjøre hori-
sontal karriere i Forsvaret.

Årets lønnsforhandlinger har en 
frist 1. mai 2012 med å komme 
til enighet, og en har da mulig-
heter til å revidere hele tariffav-
talen i tillegg til lønnstillegg.

Rammen på oppgjøret vil 
trolig ligge rundt 4%, som er 
anslaget i nasjonalbudsjettet for 
2012, mens Statistisk sentral-
byrå (SSB) anslår lønnsveksten 
til 4,1 %. 
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Ta vare på forsikringsbilaget

NaPP uT!
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LOfavør Grunnforsikring

LOfavør Reiseforsikring 
med toppdekning

Tjenestegjør du i utlandet? Reiseforsikringen gjelder også reiser for 
personer som midlertidig tjenestegjør utenfor Norden og skal returnere til 
sitt faste eller midlertidige bosted etter reisen.

Forsikringen dekker:
•  Både deg som medlem, din ektefelle/

samboer eller reg. partner og hjemme-
boende, ugifte barn under 21 år

• Død uansett årsak, tid og sted
• Fritid og arbeidstid – hele døgnet
• Hele verden
•  Ved barns død og dødfødsel barn etter 26. svangerskaps-

uke: Kr. 16.500,- pr. barn.

LOfavør Grunnforsikring er ment å være en økonomisk 
førstehjelp ved dødsfall. Forsikringen utbetales uansett 
dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre 
personforsikringer.

Forsikringen dekker:
•  Medlem, ektefelle/registrert partner/

samboer, barn under 20 år; samt barne-
barn som reiser i følge med medlemmet. 

•  Reiseforsikringen inneholder også 
avbestillingsforsikring.

•  Tjenestereiser

Forsikringen gjelder fra det øyeblikk du forlater hjemmet.

Hva som erstattes/skadetyper Topp Reiseforsikring
Bestilles hos Forsvarets Personellservice*

Forsikringen gjelder for Ferie- og fritidsreiser og 
yrkesreiser hele døgnet

Varighet pr. enkeltreise 45 dager *

Reisesyke
•  Sykehusopphold, legehonorar, akutt sykdom, utgifter 

til medisiner etc.
•  Ekstra utgifter ved transport til hjemsted i Norge 

Ubegrenset beløp 

Reiseansvar
•  Skade påført annen person, eller annen persons ting Inntil kr. 3.000.000,-

Reisegods
•  Bagasje for enslige
•  Bagasje når to eller flere familiemedl. reiser sammen
•  Tap av sjekker, billetter og pass pr. person
•  Ran og tyveri av penger som man bærer med seg
•  Tyveri av penger fra safe, pr. person
•  Utlegg til nødvendige klær, toalettsaker ol. pr. pers. 

hvis ekspedert/ innsjekket bagasje på utreise er 
forsinket med mer enn 4 timer

  
Inntil kr. 30.000,-
Inntil kr. 50.000,-
Inntil kr. 15.000,-
Inntil kr.   6.000,-
Inntil kr.   6.000,-

 
Inntil kr.   2.500,-

Reiseulykke
Inntil fylte 75 år (død/ulykke)
Aldersbegrensningene gjelder ikke
behandlingsutgifter (død/ulykke)

Under 20 år:
Kr. 50.000,-/500.000,-
Mellom 20 og 75 år:

kr 300.000,-/300.000,-

Avbestillingsforsikring
•  Annulleringsomkostninger – en person
•  To eller flere familiemedlemmer som reiser sammen

Inntil kr.  30.000,-
Inntil kr.  80.000,-

Egenandeler
•  Reisegods
•  Behandlingsutgifter ved ulykke

Kr.          0,-
Kr.  1.000,-

Kode G Kode G 

Kode R Kode R 

Kollektive forsikringer

2

Alder
Medlem og ektefelle/sam-
boer/reg. partner og enslig 
medlem m/barn u/21 år

Enslig medlem u/
barn under 21 år

T.o.m. 50 år 68024 28342

51 år 63937 27086

52 år 60387 25828

53 år 56838 24568

54 år 53290 23309

55 år 49741 22052

56 år 46192 20792

57 år 42643 19535

58 år 39093 18278

59 år 35544 17018

60 år 31996 15759

61 år 28448 14501

62 år 24897 13277

63 år 21348 12052

64 år 17800 10828

65 år 14252 9602

66 år 10702 8378

67 år og eldre 7153 7153

NB! Disse forsikringene inngår 
automatisk i medlemskapet ditt!

* Kan utvides til 60/90/120/180 dager pr enkeltreise mot et pristillegg.
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LOfavør Reiseforsikring 
med toppdekning

LOfavør Kollektiv hjemforsikring 

Fartøystjeneste: Tyveri av og skade på personlig eiendeler ved forlis, havari  og ved tyveri dekkes 
med inntil kr. 20.000 av LOfavør kollektiv hjemforsikring for personer som har fartøystjeneste.

Egenandel: Den generelle egenandelen er kr. 3.000,-. Er det to eller flere i husstanden som har 
Kollektiv hjemforsikring bortfaller egen andelen. For sykler registrert i Falck Sykkelregister er 
egen andelen kr. 1.000,-. Se www.falcksykkelregister.no eller ring 815 68 112.

Forsikringen dekker:
•  Medlem, medlemmets ektefelle/registrert partner etter lov 

om partnerskap og medlemmets samboer med felles adresse 
i Folkeregisteret. 

•  Barn som tilhører medlemmets husstand, eller barn som på 
grunn av utdanning, førstegangstjeneste eller lignende bor 
utenfor hjemmet, såfremt de ikke har meldt adresseendring i Folkeregisteret. 
Egne barn som ikke bor hos medlemmet, er også omfattet av forsikringen 
inntil fylte 20 år.

•  Andre personer som tilhører medlemmets faste husstand med felles adresse 
i Folkeregisteret. 

Hva som erstattes/skadetyper Forsikringssum

Brann Ubegrenset

Enkeltgjenstander 300.000

Samlinger (frimerker, mynter osv.) 300.000

Penger, verdipapirer etc. 20.000

Yrkesløsøre og varer oppbevart på forsikringsstedet 100.000

Løst tilbehør til bruk i tilknytning til privat motorkjøretøy (Deler, dekk og felger dekkes ikke) 20.000

Båt-/varehenger 20.000

Fritidsbåt oppbevart på forsikringsstedet (lengde t.o.m 14 fot/motor t.o.m 10 HK). 20.000

Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet Ubegrenset

Barnevogn, sykkel/-tilhenger 20.000

Matvarer i fryser/kjøleskap Ubegrenset

Rekonstruksjon av manuskrifter m.v., Gjenanskaffelse av data 50.000

Tyveri/hærverk i annen bygning enn bolig utenfor forsikringsstedet og fra loft/kjellerbod 75.000

Bygningsmessige forandringer for rullestolbruker som følge av ulykkesskade 300.000

Tyveri av personlige eiendeler/løsøre fra motorvogn og båt (Penger og verdipapirer dekkes ikke) 25.000

Enkeltgjenstander og samlinger utenfor bolig 100.000

Tyveri/napping av/fra veske som sikrede bærer 25.000

Erstatningsansvar 5.000.000

Rettshjelp inntil  100.000

Flytteforsikring (i egenskap av privatperson)
•  Skade ved tyveri er begrenset til 100.000
•  Enkeltgjenstander/samlinger er begrenset til 100.000

Ubegrenset

Forsikringen omfatter innbo og løsøre i hjemmet. Innbo og løsøre i fritidsbolig (hytte/landsted) 
dekkes ikke av forsikringen. Oppholder du deg midlertidig utenfor Norden, er eventuelle eiendeler du 
lagrer hjemme eller annet sted i Norden fortsatt dekket av forsikringen.

Forsikringene 

omfatter alle 

tjenestegjørende 

medlemmer. 

Elever/UB’er se side 7. 

Visste du at:
Med samboer menes personer 
som lever i ekteskapslignende for-
hold og har hatt samme bopel og 
felles adresse i Folkeregisteret 2 år 
sammenhengende. Dersom man 
har felles barn faller kravet om 
2-års grensen bort. 

Husk at for NOFs kollektiv hjemfor-
sikring og reiseforsikring med 
avbestillingsdekning gjelder for-
sikringene for samboer fra den 
dagen man har felles adresse regis-
trert i Folkeregisteret.

Bokollektiv o.l. regnes ikke som 
husstand.

Melde skade? 
Ring 02300
www.02300.no

Kode H Kode H 

Kollektive forsikringer
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LOfavør Grunnforsikring

LOfavør Reiseforsikring 
med toppdekning

Tjenestegjør du i utlandet? Reiseforsikringen gjelder også reiser for 
personer som midlertidig tjenestegjør utenfor Norden og skal returnere til 
sitt faste eller midlertidige bosted etter reisen.

Forsikringen dekker:
•  Både deg som medlem, din ektefelle/

samboer eller reg. partner og hjemme-
boende, ugifte barn under 21 år

• Død uansett årsak, tid og sted
• Fritid og arbeidstid – hele døgnet
• Hele verden
•  Ved barns død og dødfødsel barn etter 26. svangerskaps-

uke: Kr. 16.500,- pr. barn.

LOfavør Grunnforsikring er ment å være en økonomisk 
førstehjelp ved dødsfall. Forsikringen utbetales uansett 
dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre 
personforsikringer.

Forsikringen dekker:
•  Medlem, ektefelle/registrert partner/

samboer, barn under 20 år; samt barne-
barn som reiser i følge med medlemmet. 

•  Reiseforsikringen inneholder også 
avbestillingsforsikring.

•  Tjenestereiser

Forsikringen gjelder fra det øyeblikk du forlater hjemmet.

Hva som erstattes/skadetyper Topp Reiseforsikring
Bestilles hos Forsvarets Personellservice*

Forsikringen gjelder for Ferie- og fritidsreiser og 
yrkesreiser hele døgnet

Varighet pr. enkeltreise 45 dager *

Reisesyke
•  Sykehusopphold, legehonorar, akutt sykdom, utgifter 

til medisiner etc.
•  Ekstra utgifter ved transport til hjemsted i Norge 

Ubegrenset beløp 

Reiseansvar
•  Skade påført annen person, eller annen persons ting Inntil kr. 3.000.000,-

Reisegods
•  Bagasje for enslige
•  Bagasje når to eller flere familiemedl. reiser sammen
•  Tap av sjekker, billetter og pass pr. person
•  Ran og tyveri av penger som man bærer med seg
•  Tyveri av penger fra safe, pr. person
•  Utlegg til nødvendige klær, toalettsaker ol. pr. pers. 

hvis ekspedert/ innsjekket bagasje på utreise er 
forsinket med mer enn 4 timer

  
Inntil kr. 30.000,-
Inntil kr. 50.000,-
Inntil kr. 15.000,-
Inntil kr.   6.000,-
Inntil kr.   6.000,-

 
Inntil kr.   2.500,-

Reiseulykke
Inntil fylte 75 år (død/ulykke)
Aldersbegrensningene gjelder ikke
behandlingsutgifter (død/ulykke)

Under 20 år:
Kr. 50.000,-/500.000,-
Mellom 20 og 75 år:

kr 300.000,-/300.000,-

Avbestillingsforsikring
•  Annulleringsomkostninger – en person
•  To eller flere familiemedlemmer som reiser sammen

Inntil kr.  30.000,-
Inntil kr.  80.000,-

Egenandeler
•  Reisegods
•  Behandlingsutgifter ved ulykke

Kr.          0,-
Kr.  1.000,-

Kode G Kode G 

Kode R Kode R 

Kollektive forsikringer

2

Alder
Medlem og ektefelle/sam-
boer/reg. partner og enslig 
medlem m/barn u/21 år

Enslig medlem u/
barn under 21 år

T.o.m. 50 år 68024 28342

51 år 63937 27086

52 år 60387 25828

53 år 56838 24568

54 år 53290 23309

55 år 49741 22052

56 år 46192 20792

57 år 42643 19535

58 år 39093 18278

59 år 35544 17018

60 år 31996 15759

61 år 28448 14501

62 år 24897 13277

63 år 21348 12052

64 år 17800 10828

65 år 14252 9602

66 år 10702 8378

67 år og eldre 7153 7153

NB! Disse forsikringene inngår 
automatisk i medlemskapet ditt!

* Kan utvides til 60/90/120/180 dager pr enkeltreise mot et pristillegg.
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LOfavør Reiseforsikring 
med toppdekning

LOfavør Kollektiv hjemforsikring 

Fartøystjeneste: Tyveri av og skade på personlig eiendeler ved forlis, havari  og ved tyveri dekkes 
med inntil kr. 20.000 av LOfavør kollektiv hjemforsikring for personer som har fartøystjeneste.

Egenandel: Den generelle egenandelen er kr. 3.000,-. Er det to eller flere i husstanden som har 
Kollektiv hjemforsikring bortfaller egen andelen. For sykler registrert i Falck Sykkelregister er 
egen andelen kr. 1.000,-. Se www.falcksykkelregister.no eller ring 815 68 112.

Forsikringen dekker:
•  Medlem, medlemmets ektefelle/registrert partner etter lov 

om partnerskap og medlemmets samboer med felles adresse 
i Folkeregisteret. 

•  Barn som tilhører medlemmets husstand, eller barn som på 
grunn av utdanning, førstegangstjeneste eller lignende bor 
utenfor hjemmet, såfremt de ikke har meldt adresseendring i Folkeregisteret. 
Egne barn som ikke bor hos medlemmet, er også omfattet av forsikringen 
inntil fylte 20 år.

•  Andre personer som tilhører medlemmets faste husstand med felles adresse 
i Folkeregisteret. 

Hva som erstattes/skadetyper Forsikringssum

Brann Ubegrenset

Enkeltgjenstander 300.000

Samlinger (frimerker, mynter osv.) 300.000

Penger, verdipapirer etc. 20.000

Yrkesløsøre og varer oppbevart på forsikringsstedet 100.000

Løst tilbehør til bruk i tilknytning til privat motorkjøretøy (Deler, dekk og felger dekkes ikke) 20.000

Båt-/varehenger 20.000

Fritidsbåt oppbevart på forsikringsstedet (lengde t.o.m 14 fot/motor t.o.m 10 HK). 20.000

Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet Ubegrenset

Barnevogn, sykkel/-tilhenger 20.000

Matvarer i fryser/kjøleskap Ubegrenset

Rekonstruksjon av manuskrifter m.v., Gjenanskaffelse av data 50.000

Tyveri/hærverk i annen bygning enn bolig utenfor forsikringsstedet og fra loft/kjellerbod 75.000

Bygningsmessige forandringer for rullestolbruker som følge av ulykkesskade 300.000

Tyveri av personlige eiendeler/løsøre fra motorvogn og båt (Penger og verdipapirer dekkes ikke) 25.000

Enkeltgjenstander og samlinger utenfor bolig 100.000

Tyveri/napping av/fra veske som sikrede bærer 25.000

Erstatningsansvar 5.000.000

Rettshjelp inntil  100.000

Flytteforsikring (i egenskap av privatperson)
•  Skade ved tyveri er begrenset til 100.000
•  Enkeltgjenstander/samlinger er begrenset til 100.000

Ubegrenset

Forsikringen omfatter innbo og løsøre i hjemmet. Innbo og løsøre i fritidsbolig (hytte/landsted) 
dekkes ikke av forsikringen. Oppholder du deg midlertidig utenfor Norden, er eventuelle eiendeler du 
lagrer hjemme eller annet sted i Norden fortsatt dekket av forsikringen.

Forsikringene 

omfatter alle 

tjenestegjørende 

medlemmer. 

Elever/UB’er se side 7. 

Visste du at:
Med samboer menes personer 
som lever i ekteskapslignende for-
hold og har hatt samme bopel og 
felles adresse i Folkeregisteret 2 år 
sammenhengende. Dersom man 
har felles barn faller kravet om 
2-års grensen bort. 

Husk at for NOFs kollektiv hjemfor-
sikring og reiseforsikring med 
avbestillingsdekning gjelder for-
sikringene for samboer fra den 
dagen man har felles adresse regis-
trert i Folkeregisteret.

Bokollektiv o.l. regnes ikke som 
husstand.

Melde skade? 
Ring 02300
www.02300.no

Kode H Kode H 

Kollektive forsikringer
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nofs Gruppeforsikring
1.  Dødsfallsdekningen (dødsfall)

2.  Uføredekningen - arbeidsuførhet        
(nedsatt arbeidsevne)

NOFs Gruppeforsikring

Forsikringen gjelder 
for deg som er med-
lem og din ektefelle/
samboer/registrert 
partner hele døgnet. 
Den utbetales til 
etterlatte uansett 
om dødsfallet 
skyldes ulykke eller 
sykdom.

NOFs Gruppeforsikring 
gjelder også i internasjonale 
operasjoner, men med noen 
unntak. Se side 7 for mer 
informasjon.

Forsikringen gjelder 
for deg som medlem og 
gir rett til erstatning ved 
varig arbeids uførhet. 

Total forsikringssum 
utbetales når medlem-
met i forsikringstiden har 
vært minst 50% arbeidsu-
før i et sammenhengende 
tidsrom av minst 2 år 
som følge av sykdom 
eller ulykke inntruffet i 
forsikringstiden, og 
arbeidsuførheten er 
minst 50% og varig. 

Forsikringen gir rett til 
månedlig utbetaling når 
du har vært minst 50% 
arbeidsufør i et sammen-
hengende tidsrom på 1 
år. Den månedlige utbe-
talingen utgjør 1% av 
forsikringssummen.

• Gjelder ved krigsrisiko.
•  Gjelder medlemmer som betaler 

kontingent og som ikke har reservert seg 
mot ordningen.

•  For medlemmer som har reservert seg kan man 
søke om å oppheve reservasjonen ved å fylle ut 
en helseerklæring.

•  Gruppeforsikringen består av en dødsfallsdekning, 
uføredekning, ulykkesforsikring, behandlingsutgifter 
etter ulykkesskade og Kritisk Sykdom.

Forsikringen dekker:
•  Dødsfallsdekning gjelder for medlem og 

ektefelle/samboer/registrert partner.
•  Uføredekning gjelder for medlem.
•   Ulykkesforsikring gjelder medlem og 

barn under 20 år hele døgnet, samt ektefelle/samboer/
registrert partner i fritid.

•    Behandlingsutgifter etter ulykkesskade gjelder som 
forrige punkt.

•  Kritisk Sykdom gjelder for medlem og medlemmets 
barn til fylte 20 år.

Gruppeforsikringen følger medlemmets alder og 
følgende opphørsalder gjelder: 
•  Dødsfallsdekningen opphører fra fylte 70 år.
•  Uføredekningen opphører fra fylte 60 år.
•  Ulykkesforsikringen og behandlingsutgifter ved ulykkes-

skade opphører ved fylte 70 år men har reduserte ytelser 
fra fylte 60 år. (Se tabell på neste side)

•  Kritisk Sykdom opphører fra fylte 60 år.

1G=79 216,- pr 01.01.2012.

Kode 0Kode 0

Alder Medlem og ektefelle/
samboer/registrert partner

T.o.m. 50 år 17,00 G

51 år 16,15 G

52 år 15,30 G

53 år 14,45 G

54 år 13,60 G

55 år 12,75 G

56 år 11,90 G

57 år 11,05 G

58 år 10,20 G

59 år 9,35 G

64-60 år 7 G

65-69 år 3 G

Alder Medlem 

T.o.m. 40 15,00 G

41 år 14,43 G

42 år 13,86 G

43 år 13,29 G

44 år 12,72 G

45 år 12,15 G

46 år 11,58 G

47 år 11,01 G

48 år 10,44 G

49 år 9,87 G

50 år 9,30 G

51 år 8,73 G

52 år 8,16 G

53 år 7,59 G

54 år 7,02 G

55 år 6,45 G

56 år 5,88 G

57 år 5,31 G

58 år 4,74 G

59 år 4,17 G

60 år 3,60 G

FORSIKRINGSSUMMER GRUPPELIV

FORSIKRINGSSUMMER ARBEIDSUFØRHET

Visste du at:
Med etterlatte menes ektefelle/- samboer/- registrert 
partner, livsarvinger, testamentarvinger og øvrige arv-
inger etter loven i prioritert rekkefølge. Forsikringen kan 
begunstiges andre etter eget ønske. Kontakt NOF for å få 
tilsendt skjema.

4

NOFs Gruppeforsikring gjelder også i internasjonale operasjoner, men med noen 
unntak. Se side 7 for mer informasjon.

NB! Denne forsikringspakken 
kan du reservere deg mot.

nofs Gruppeforsikring
3. Ulykkesforsikring (plutselig ytre årsak) 4.  Behandlingsutgifter etter 

ulykkesskadeUlykkesforsikringen kommer til utbetaling hvis medlem-
met eller medlemmets ektefelle/samboer/registrert 
partner eller ugifte barn under 20 år utsettes for en 
ulykke som ender med en medisinsk invaliditetsgrad. 
      
For medlemmet og ugifte barn under 20 år gjelder 
forsikringen hele  døgnet og for ektefelle/ samboer/
registrert partner gjelder forsikringen kun i  fritiden.
Utbetales helt ned til 1% invaliditet.

Med medisinsk invaliditet menes skade på kroppen 
vurdert uavhengig av skadelidtes arbeidsevne.

Størrelsen på erstatningen er avhengig av familie-
sammensetningen på skadetidspunktet.

Behandlingsutgifter etter ulykkesskade dekkes etter 
nærmere regler for medlemmet eller medlemmets ekte-
felle/samboer/registrert partner  eller barn under 20 år, 
med inntil 5% av for  sik rings summen ved invaliditet. 

Med behandling menes utgifter til lege, tannlege og lig-
nende som ikke dekkes av de offentlige trygder eller fra 
annet  hold. 

Hvis behandlingsutgifter overstiger kr. 5.000,- må 
SpareBank 1 kontaktes på forhånd. Behandlingsutgifter 
som påløper utenfor Norden dekkes ikke.

Egenandelen for behandlingsutgifter er kr. 1.000,-.

FORSIKRINGSSUMMER ARBEIDSUFØRHET

Familiesammensetning Utbetaling ved 100% varig 
medisinsk invaliditet

A: Medlem
Ektefelle/samboer/reg. partner
Barn 

30 G
30 G
25 G

B: Medlem
Ektefelle/samboer/reg. partner 

35 G
35 G

C: Medlem
Barn 

35 G
25 G

D: Enslig medlem 45 G

Gjelder også i internasjonale operasjoner, se side 7. Etter medlemmet har 
fylt 60 år gjelder ovenstående tabell kun i fritid, og da med en dekning på 
10 G for alle alternative familiesammensetninger. 

Familiesammensetning Utbetaling ved 100% varig 
medisinsk invaliditet

A: Medlem
Ektefelle/samboer/reg. partner
Barn 

30 G
30 G
25 G

B: Medlem
Ektefelle/samboer/reg. partner 

35 G
35 G

C: Medlem
Barn 

35 G
25 G

D: Enslig medlem 45 G

5. Kritisk sykdom 
Kritisk Sykdom gir en utbetaling på 1,5 G 
dersom medlemmet eller medlemmets 
barn til fylte 20 år, blir rammet av en av de 
nevnte sykdommene. Forsikringens opp-
hørsalder er 60 år.

NOFs Gruppeforsikring gjelder også i internasjonale 
operasjoner, men med noen unntak. Se side 7 for mer 
informasjon.

Sykdommer som dekkes for medlemmet Sykdommer som dekkes for barn

Hjerteinfarkt Kreft

Hjerte-/karoperasjon Nyresvik

Hjerneslag Multippel sklerose (MS)

Kreft Sukkersyke (diabetes mellitus type 1)

Hjernesvulst Cystisk fibrose

Nyresvikt Blindhet

Organtransplantasjon Døvhet

Multippel sklerose (MS)

Motornevronsykdom (inkl. ALS)

Blindhet

Døvhet

5

Premien for Gruppeforsikringen fra 1. januar 2012

Medlemmer  484,- pr. mnd

Medlemmer 60 år t.o.m 64 år 330,- pr. mnd

Medlemmer 65 år t.o.m 69 år 200,- pr. mnd

Din forsikringspremie

NOFs gruppeforsikring kan godtas som 
gjeldsforsikring ved låneopptak!
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nofs Gruppeforsikring
1.  Dødsfallsdekningen (dødsfall)

2.  Uføredekningen - arbeidsuførhet        
(nedsatt arbeidsevne)

NOFs Gruppeforsikring

Forsikringen gjelder 
for deg som er med-
lem og din ektefelle/
samboer/registrert 
partner hele døgnet. 
Den utbetales til 
etterlatte uansett 
om dødsfallet 
skyldes ulykke eller 
sykdom.

NOFs Gruppeforsikring 
gjelder også i internasjonale 
operasjoner, men med noen 
unntak. Se side 7 for mer 
informasjon.

Forsikringen gjelder 
for deg som medlem og 
gir rett til erstatning ved 
varig arbeids uførhet. 

Total forsikringssum 
utbetales når medlem-
met i forsikringstiden har 
vært minst 50% arbeidsu-
før i et sammenhengende 
tidsrom av minst 2 år 
som følge av sykdom 
eller ulykke inntruffet i 
forsikringstiden, og 
arbeidsuførheten er 
minst 50% og varig. 

Forsikringen gir rett til 
månedlig utbetaling når 
du har vært minst 50% 
arbeidsufør i et sammen-
hengende tidsrom på 1 
år. Den månedlige utbe-
talingen utgjør 1% av 
forsikringssummen.

• Gjelder ved krigsrisiko.
•  Gjelder medlemmer som betaler 

kontingent og som ikke har reservert seg 
mot ordningen.

•  For medlemmer som har reservert seg kan man 
søke om å oppheve reservasjonen ved å fylle ut 
en helseerklæring.

•  Gruppeforsikringen består av en dødsfallsdekning, 
uføredekning, ulykkesforsikring, behandlingsutgifter 
etter ulykkesskade og Kritisk Sykdom.

Forsikringen dekker:
•  Dødsfallsdekning gjelder for medlem og 

ektefelle/samboer/registrert partner.
•  Uføredekning gjelder for medlem.
•   Ulykkesforsikring gjelder medlem og 

barn under 20 år hele døgnet, samt ektefelle/samboer/
registrert partner i fritid.

•    Behandlingsutgifter etter ulykkesskade gjelder som 
forrige punkt.

•  Kritisk Sykdom gjelder for medlem og medlemmets 
barn til fylte 20 år.

Gruppeforsikringen følger medlemmets alder og 
følgende opphørsalder gjelder: 
•  Dødsfallsdekningen opphører fra fylte 70 år.
•  Uføredekningen opphører fra fylte 60 år.
•  Ulykkesforsikringen og behandlingsutgifter ved ulykkes-

skade opphører ved fylte 70 år men har reduserte ytelser 
fra fylte 60 år. (Se tabell på neste side)

•  Kritisk Sykdom opphører fra fylte 60 år.

1G=79 216,- pr 01.01.2012.

Kode 0Kode 0

Alder Medlem og ektefelle/
samboer/registrert partner

T.o.m. 50 år 17,00 G

51 år 16,15 G

52 år 15,30 G

53 år 14,45 G

54 år 13,60 G

55 år 12,75 G

56 år 11,90 G

57 år 11,05 G

58 år 10,20 G

59 år 9,35 G

64-60 år 7 G

65-69 år 3 G

Alder Medlem 

T.o.m. 40 15,00 G

41 år 14,43 G

42 år 13,86 G

43 år 13,29 G

44 år 12,72 G

45 år 12,15 G

46 år 11,58 G

47 år 11,01 G

48 år 10,44 G

49 år 9,87 G

50 år 9,30 G

51 år 8,73 G

52 år 8,16 G

53 år 7,59 G

54 år 7,02 G

55 år 6,45 G

56 år 5,88 G

57 år 5,31 G

58 år 4,74 G

59 år 4,17 G

60 år 3,60 G

FORSIKRINGSSUMMER GRUPPELIV

FORSIKRINGSSUMMER ARBEIDSUFØRHET

Visste du at:
Med etterlatte menes ektefelle/- samboer/- registrert 
partner, livsarvinger, testamentarvinger og øvrige arv-
inger etter loven i prioritert rekkefølge. Forsikringen kan 
begunstiges andre etter eget ønske. Kontakt NOF for å få 
tilsendt skjema.

4

NOFs Gruppeforsikring gjelder også i internasjonale operasjoner, men med noen 
unntak. Se side 7 for mer informasjon.

NB! Denne forsikringspakken 
kan du reservere deg mot.

nofs Gruppeforsikring
3. Ulykkesforsikring (plutselig ytre årsak) 4.  Behandlingsutgifter etter 

ulykkesskadeUlykkesforsikringen kommer til utbetaling hvis medlem-
met eller medlemmets ektefelle/samboer/registrert 
partner eller ugifte barn under 20 år utsettes for en 
ulykke som ender med en medisinsk invaliditetsgrad. 
      
For medlemmet og ugifte barn under 20 år gjelder 
forsikringen hele  døgnet og for ektefelle/ samboer/
registrert partner gjelder forsikringen kun i  fritiden.
Utbetales helt ned til 1% invaliditet.

Med medisinsk invaliditet menes skade på kroppen 
vurdert uavhengig av skadelidtes arbeidsevne.

Størrelsen på erstatningen er avhengig av familie-
sammensetningen på skadetidspunktet.

Behandlingsutgifter etter ulykkesskade dekkes etter 
nærmere regler for medlemmet eller medlemmets ekte-
felle/samboer/registrert partner  eller barn under 20 år, 
med inntil 5% av for  sik rings summen ved invaliditet. 

Med behandling menes utgifter til lege, tannlege og lig-
nende som ikke dekkes av de offentlige trygder eller fra 
annet  hold. 

Hvis behandlingsutgifter overstiger kr. 5.000,- må 
SpareBank 1 kontaktes på forhånd. Behandlingsutgifter 
som påløper utenfor Norden dekkes ikke.

Egenandelen for behandlingsutgifter er kr. 1.000,-.

FORSIKRINGSSUMMER ARBEIDSUFØRHET

Familiesammensetning Utbetaling ved 100% varig 
medisinsk invaliditet

A: Medlem
Ektefelle/samboer/reg. partner
Barn 

30 G
30 G
25 G

B: Medlem
Ektefelle/samboer/reg. partner 

35 G
35 G

C: Medlem
Barn 

35 G
25 G

D: Enslig medlem 45 G

Gjelder også i internasjonale operasjoner, se side 7. Etter medlemmet har 
fylt 60 år gjelder ovenstående tabell kun i fritid, og da med en dekning på 
10 G for alle alternative familiesammensetninger. 

Familiesammensetning Utbetaling ved 100% varig 
medisinsk invaliditet

A: Medlem
Ektefelle/samboer/reg. partner
Barn 

30 G
30 G
25 G

B: Medlem
Ektefelle/samboer/reg. partner 

35 G
35 G

C: Medlem
Barn 

35 G
25 G

D: Enslig medlem 45 G

5. Kritisk sykdom 
Kritisk Sykdom gir en utbetaling på 1,5 G 
dersom medlemmet eller medlemmets 
barn til fylte 20 år, blir rammet av en av de 
nevnte sykdommene. Forsikringens opp-
hørsalder er 60 år.

NOFs Gruppeforsikring gjelder også i internasjonale 
operasjoner, men med noen unntak. Se side 7 for mer 
informasjon.

Sykdommer som dekkes for medlemmet Sykdommer som dekkes for barn

Hjerteinfarkt Kreft

Hjerte-/karoperasjon Nyresvik

Hjerneslag Multippel sklerose (MS)

Kreft Sukkersyke (diabetes mellitus type 1)

Hjernesvulst Cystisk fibrose

Nyresvikt Blindhet

Organtransplantasjon Døvhet

Multippel sklerose (MS)

Motornevronsykdom (inkl. ALS)

Blindhet

Døvhet
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Premien for Gruppeforsikringen fra 1. januar 2012

Medlemmer  484,- pr. mnd

Medlemmer 60 år t.o.m 64 år 330,- pr. mnd

Medlemmer 65 år t.o.m 69 år 200,- pr. mnd

Din forsikringspremie

NOFs gruppeforsikring kan godtas som 
gjeldsforsikring ved låneopptak!
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nofs loss of licence
Norges Offisersforbunds
Loss of licence
NOF tilbyr nå luftpersonell med medisinsk klarering A-1, 
A-2 eller A-3, fartøyspersonell og marine- eller fall-
skjermjegere, dersom en skulle miste lisensen, en for-
sikring som gir en økonomisk utbetaling.

For sjø, luft og hær
Gjelder både fartøyspersonell,  luftpersonell med medi-
sins klarering A-1, A-2 eller A-3 og marine- eller fall-
skjermjegere. Eneste kravet vi setter er at du har en 
gyldig sjømannsattest, legeattest for lufttjeneste eller 
spesialoperatørattest! 

Enten det er 5G, 10G eller 15G. Hva er ditt behov?

6

Sjø og flygende per-
sonell med klarering 

alder 1.1.2012

Forsikringssum
10 G Mnd Pris

tom 29 10 199

30 tom 44 10 320

45 tom 49 10 690

50 tom 54 10–9–8,  5–8–7,  5 845

55 tom 57 6,  5–5–2 875

Sjø og flygende per-
sonell med klarering 

alder 1.1.2012

Forsikringssum
5 G Mnd Pris

tom 29 5 99

30 tom 44 5 160

45 tom 49 5 345

50 tom 54 5–4,  5–4,  25–4–3,  75 420

55 tom 57 3,  25–2–1 440

Vi i NOF vet at selv du har behov for gode forsikringer 
som kan hjelpe deg dersom du skulle bli utsatt for en 
ulykke. Matrisen for dere er litt annerledes med bak-
grunn i risiko i yrket deres. 

Marine- og fallskjermjegere

Sjø og flygende personell 
med klarering

Sjø og flygende per-
sonell med klarering 

alder 1.1.2012

Forsikringssum
15 G Mnd Pris

tom 29 15 305

30 tom 44 15 490

45 tom 49 15 1050

50 tom 54 15–13,  5–12,  75–12–11,  25 1300

55 tom 57 9, 75–7,  5–3 1350

Norges Offisersforbunds
Sykelønnsforsikring
Dette er en forsikring som NOF anbefaler alle sjøoffise-
rer på fartøystjeneste å tegne. Dette inntil vi får fremfor-
handlet en avtale som gir samme rettigheter på aktivi-
tetsbasert tillegg, som Hæren og Luftforsvaret.

Personell på sjøtjeneste
Seilende personell Forsikringssum Mnd Pris

Basis 100.000 235

Medium 175.000 399

Høy 250.000 569

Dersom du har en sykemelding som varer mer en 16 dager, sender du syke-
meldingen til Tryg Forsikring.  Utbetalingen skjer allerede fra sykedag 17. 
og de vil sørge for mnd utbetaling alt ettersom hvilket trinn av forsikringen 
du har valgt. 

nofs sykeforsikring

Spesialoperatører Forsikringssum 5 G Mnd Pris

18 til 57 5 199

Spesialoperatører Forsikringssum 10 G Mnd Pris

18 til 57 10 399

7

nofs sykeforsikring

Dødsfallsdekning og Uføredekning (Se side 4)  
Dødsfall og Arbeidsuførhet (nedsatt arbeidsevne) som 
følge av krigshandlinger dekkes fra første dag i tjeneste-
områder med krigsrisiko. Dette gjelder selv om området 
er definert som krigs område. 

Ulykkesforsikring (Se side 5)  
Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskade for medlemmer 
som tjenestegjør i internasjonale operasjoner. Dette 
gjelder selv om området er definert som et krigsområde. 

Ulykkeforsikringen er for øvrig i kraft og dekker såkalt 
også sivil risiko.  Behandlingsutgifter etter ulykkesskade 
dekkes også, men ikke utenfor Norden.

Kritisk Sykdom (Se side 5) 
Kritisk Sykdom dekker angitte sykdommer for medlem-
mer som tjenestegjør i internasjonale operasjoner, så 
lenge det enkelte medlem også er medlem av Folke-
trygden. Det er selve diagnosen som er erstatnings-
utløsende og denne må stilles av spesialist i Norden.

Risikopregede aktiviteter 
Ulykkesforsikring (Se side 5)  
Risikopregede aktiviteter som f.eks dykking, klatring og 
fallskjermhopping er ikke dekket av ulykkesforsikringen. 
Dette dekkes allikevel i arbeidstiden når slike aktiviteter 
inngår som en naturlig del av avdelingens tjeneste. 
Kontakt forbundet dersom du er usikker på om tjenes-
ten i din avdeling er dekket.

Merk: Reiseforsikringen (se s.2) dekker sports-
dykking ned til 40m.

Transportforsikring
Det forutsettes at medlemmet har LOfavør Kollektiv 
hjem og har tegnet Innboforsikring utenfor Norden.

Forsikringen omfatter transport av gjenstander til 
Norge etter gjeldende sikkerhetsforskrifter, som er 
anskaffet under opphold eller på reiser i den tiden sikre-
de midlertidig tjenestegjør utenfor Norden . Forsikrings-
summen er inntil kr. 100.000. Prisen er kr 1.150,-. 
Egenandel ved skade er kr. 2.000,-.

Kollektiv Innboforsikring utenfor Norden
- forsikringssted Container
Forsikringssum kr. 100.000,-
Årlig premie kr. 0,-

Skader må umiddelbart medles til politiet på stedet det 
inntraff. Generell egenandel ved skade er kr. 4.000,-.

For ordningene gjelder SpareBank1's vilkår og sikker-
hetsforskrifter for standard hjem.

Kollektiv Innboforsikring utenfor Norden
Forsikringssum inntil kr. 600.000,-
Årlig premie kr.  235,-.

Forsikringssummen kan utvides:
Forsikringssum: kr. 600.001–1.200.000 
Årlig premie: kr. 350,-

Forsikringssum: kr. 1.200.001–2.000.00 
Årlig premie: kr. 465,-

Disse forsikringene inngår ikke i medlemsskapet. 
Kontakt Forsvarets personellservice;
2107 5700 eller sparebank1@fp.no - www.fp.no

Som medlem i Norges Offisersforbund har Befalsskole-
elever og UB'er gratis elevforsikring i skoletiden. 

Forbundet betaler denne forsikringen for alle Befals-
skoleelever og UB'er som melder seg inn i forbundet. 

Elevforsikringen består av:
• Fullverdig innboforsikring (LOfavør Kollektiv hjem)
• Reisegodsforsikring på permisjonsreiser
• Ulykkesforsikring i fritid
• Tap av militære effekter*

Elever ved fleråring befalskoler får i tillegg en fullverdig reise-
forsikring se s.2. For innbo og løsøre gjelder de generelle vilkå-
rene for LOfavør Kollektiv hjemforsikring. Egenandel er kr. 100,- 

Kadetter og SNU-elever betaler kun 100 kroner for kollekti-
ve forsikringer OG kontigent pr. måned. NB! Forsikringene 
for denne gruppen er fullverdige, ikke videreføring av elev-
forsikringen.

Ved skade, kontakt SpareBank1 skadetelefon: 
02300 eller internett: www.02300

Greit å vite om NOFs forsikringer i utlandet

kadett- og elevforsikringer

* Ved  skader eller tap av militære effekter som måtte oppstå meldes disse til NOF sentralt på tlf: 982 33 310.
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nofs loss of licence
Norges Offisersforbunds
Loss of licence
NOF tilbyr nå luftpersonell med medisinsk klarering A-1, 
A-2 eller A-3, fartøyspersonell og marine- eller fall-
skjermjegere, dersom en skulle miste lisensen, en for-
sikring som gir en økonomisk utbetaling.

For sjø, luft og hær
Gjelder både fartøyspersonell,  luftpersonell med medi-
sins klarering A-1, A-2 eller A-3 og marine- eller fall-
skjermjegere. Eneste kravet vi setter er at du har en 
gyldig sjømannsattest, legeattest for lufttjeneste eller 
spesialoperatørattest! 

Enten det er 5G, 10G eller 15G. Hva er ditt behov?

6

Sjø og flygende per-
sonell med klarering 

alder 1.1.2012

Forsikringssum
10 G Mnd Pris

tom 29 10 199

30 tom 44 10 320

45 tom 49 10 690

50 tom 54 10–9–8,  5–8–7,  5 845

55 tom 57 6,  5–5–2 875

Sjø og flygende per-
sonell med klarering 

alder 1.1.2012

Forsikringssum
5 G Mnd Pris

tom 29 5 99

30 tom 44 5 160

45 tom 49 5 345

50 tom 54 5–4,  5–4,  25–4–3,  75 420

55 tom 57 3,  25–2–1 440

Vi i NOF vet at selv du har behov for gode forsikringer 
som kan hjelpe deg dersom du skulle bli utsatt for en 
ulykke. Matrisen for dere er litt annerledes med bak-
grunn i risiko i yrket deres. 

Marine- og fallskjermjegere

Sjø og flygende personell 
med klarering

Sjø og flygende per-
sonell med klarering 

alder 1.1.2012

Forsikringssum
15 G Mnd Pris

tom 29 15 305

30 tom 44 15 490

45 tom 49 15 1050

50 tom 54 15–13,  5–12,  75–12–11,  25 1300

55 tom 57 9, 75–7,  5–3 1350

Norges Offisersforbunds
Sykelønnsforsikring
Dette er en forsikring som NOF anbefaler alle sjøoffise-
rer på fartøystjeneste å tegne. Dette inntil vi får fremfor-
handlet en avtale som gir samme rettigheter på aktivi-
tetsbasert tillegg, som Hæren og Luftforsvaret.

Personell på sjøtjeneste
Seilende personell Forsikringssum Mnd Pris

Basis 100.000 235

Medium 175.000 399

Høy 250.000 569

Dersom du har en sykemelding som varer mer en 16 dager, sender du syke-
meldingen til Tryg Forsikring.  Utbetalingen skjer allerede fra sykedag 17. 
og de vil sørge for mnd utbetaling alt ettersom hvilket trinn av forsikringen 
du har valgt. 

nofs sykeforsikring

Spesialoperatører Forsikringssum 5 G Mnd Pris

18 til 57 5 199

Spesialoperatører Forsikringssum 10 G Mnd Pris

18 til 57 10 399

7

nofs sykeforsikring

Dødsfallsdekning og Uføredekning (Se side 4)  
Dødsfall og Arbeidsuførhet (nedsatt arbeidsevne) som 
følge av krigshandlinger dekkes fra første dag i tjeneste-
områder med krigsrisiko. Dette gjelder selv om området 
er definert som krigs område. 

Ulykkesforsikring (Se side 5)  
Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskade for medlemmer 
som tjenestegjør i internasjonale operasjoner. Dette 
gjelder selv om området er definert som et krigsområde. 

Ulykkeforsikringen er for øvrig i kraft og dekker såkalt 
også sivil risiko.  Behandlingsutgifter etter ulykkesskade 
dekkes også, men ikke utenfor Norden.

Kritisk Sykdom (Se side 5) 
Kritisk Sykdom dekker angitte sykdommer for medlem-
mer som tjenestegjør i internasjonale operasjoner, så 
lenge det enkelte medlem også er medlem av Folke-
trygden. Det er selve diagnosen som er erstatnings-
utløsende og denne må stilles av spesialist i Norden.

Risikopregede aktiviteter 
Ulykkesforsikring (Se side 5)  
Risikopregede aktiviteter som f.eks dykking, klatring og 
fallskjermhopping er ikke dekket av ulykkesforsikringen. 
Dette dekkes allikevel i arbeidstiden når slike aktiviteter 
inngår som en naturlig del av avdelingens tjeneste. 
Kontakt forbundet dersom du er usikker på om tjenes-
ten i din avdeling er dekket.

Merk: Reiseforsikringen (se s.2) dekker sports-
dykking ned til 40m.

Transportforsikring
Det forutsettes at medlemmet har LOfavør Kollektiv 
hjem og har tegnet Innboforsikring utenfor Norden.

Forsikringen omfatter transport av gjenstander til 
Norge etter gjeldende sikkerhetsforskrifter, som er 
anskaffet under opphold eller på reiser i den tiden sikre-
de midlertidig tjenestegjør utenfor Norden . Forsikrings-
summen er inntil kr. 100.000. Prisen er kr 1.150,-. 
Egenandel ved skade er kr. 2.000,-.

Kollektiv Innboforsikring utenfor Norden
- forsikringssted Container
Forsikringssum kr. 100.000,-
Årlig premie kr. 0,-

Skader må umiddelbart medles til politiet på stedet det 
inntraff. Generell egenandel ved skade er kr. 4.000,-.

For ordningene gjelder SpareBank1's vilkår og sikker-
hetsforskrifter for standard hjem.

Kollektiv Innboforsikring utenfor Norden
Forsikringssum inntil kr. 600.000,-
Årlig premie kr.  235,-.

Forsikringssummen kan utvides:
Forsikringssum: kr. 600.001–1.200.000 
Årlig premie: kr. 350,-

Forsikringssum: kr. 1.200.001–2.000.00 
Årlig premie: kr. 465,-

Disse forsikringene inngår ikke i medlemsskapet. 
Kontakt Forsvarets personellservice;
2107 5700 eller sparebank1@fp.no - www.fp.no

Som medlem i Norges Offisersforbund har Befalsskole-
elever og UB'er gratis elevforsikring i skoletiden. 

Forbundet betaler denne forsikringen for alle Befals-
skoleelever og UB'er som melder seg inn i forbundet. 

Elevforsikringen består av:
• Fullverdig innboforsikring (LOfavør Kollektiv hjem)
• Reisegodsforsikring på permisjonsreiser
• Ulykkesforsikring i fritid
• Tap av militære effekter*

Elever ved fleråring befalskoler får i tillegg en fullverdig reise-
forsikring se s.2. For innbo og løsøre gjelder de generelle vilkå-
rene for LOfavør Kollektiv hjemforsikring. Egenandel er kr. 100,- 

Kadetter og SNU-elever betaler kun 100 kroner for kollekti-
ve forsikringer OG kontigent pr. måned. NB! Forsikringene 
for denne gruppen er fullverdige, ikke videreføring av elev-
forsikringen.

Ved skade, kontakt SpareBank1 skadetelefon: 
02300 eller internett: www.02300

Greit å vite om NOFs forsikringer i utlandet

kadett- og elevforsikringer

* Ved  skader eller tap av militære effekter som måtte oppstå meldes disse til NOF sentralt på tlf: 982 33 310.
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Få tilbud i dag!
Kontakt Forsvarets Personellservice:  Telefon: 21 57 57 00, e-post: sparebank1@fp.no - www.fp.no
Oppgi alltid medlemsnummeret når du ringer eller skriver til FP.

Forsvarets Personellservice
hjelper deg med forsikring av hus, bil, barn m.fl.

Slik får NOF-medlemmer inntil 40% rabatt på skadeforsikringer!

Gjennom medlemskapet ditt i NOF har du allerede 2 skadeforsikringer. Det betyr at du får inntil 25% rabatt på din tredje skade-
forsikring. Liv, ulykke og verdisakforsikring er ikke tellende.
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Forsikringen dekker:
•  Medlemmer midlertidig stasjonert utenfor Norden på medlemmets 

tjenestested (forsikringssted) i tjenestelandet
• Ansvars-/og rettshjelpforsikringen gjelder kun i Europa
• For ran og overfall er erstatningen begrenset til kr. 10.000,-

Forsikringen dekker ikke:
• Bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen
• Skade ved naturulykke
•  Skade som skyldes temperaturendring i fryser/

kjøleskap

Oversikt over dine forsikringer og oppdaterte forsikringsvilkår finner du 
på nof.no. Logg inn ved hjelp av ditt medlems- og fødselsnummer.

Logg inn for å se dine forsikringer!
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Nord-Koreas militære styrke

da Nord-koreas leder gjennom 17 år, kim Jong-il, døde før jul, var den yngste  
sønnen hans, kim Jong-un allerede utpekt som etterfølger. som en av regionens 
største militærmakter skaper maktskiftet usikkerhet for nabolandene. 

MiLiTær TekNikk (tekst)    

da Nord-koreas leder gjennom 17 år, kim Jong-il, døde før jul, var den yngste 
sønnen hans, kim Jong-un allerede utpekt som etterfølger. som en av regionens 
største militærmakter skaper maktskiftet usikkerhet for nabolandene. 

MiLiTærMiLiTærMiLiT  TekNikk (tekst)    

da Nord-koreas leder gjennom 17 år, kim Jong-il, døde før jul, var den yngste  
sønnen hans, kim Jong-un allerede utpekt som etterfølger. som en av regionens 
største militærmakter skaper maktskiftet usikkerhet for nabolandene. 

MiLiTær TekNikk (tekst)    

¾

Foto: Nord-Koreas offisielle pressebyrå/ via AP
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Maktskifte i diktaturstater som 
Nord-Korea medfører alltid et bety-
delig usikkerhetsmoment. Ikke 
minst siden Nord-Korea er en av 
regionens største militærmakter, 
skaper lederskiftet i landet betydelig 
usikkerhet for landene omkring.

Nord-Korea er et meget lukket 

land, og noen eksakt oversikt over 
hva landet rår over av militære styr-
ker finnes det derfor ikke. Likevel 
har omverdenen et relativt godt bilde 
av hva Nord-Koreas forsvar rår over 
når det gjelder antall av militært 
materiell. Kvaliteten av materiellet 
er imidlertid noe mer usikkert.

Nord-Koreas forsvarsbudsjett er 
anslått til å ligge årlig mellom fire 
og sju milliarder dollar. Tatt i 
betraktning at landets bruttonasjo-
nalprodukt er estimert (2009) til ca. 
28 milliarder dollar, innebærer dette 
at forsvarsbudsjettet utgjør mellom 
14 % og 25 % av bruttonasjonal-
produktet, et tall som er ekstremt 
høyt. Til sammenligning utgjorde 
det norske forsvarsbudsjettet ca. 1,9 
% av BNP i 2009.

atomvåpen. Muligheten for at Nord-
Korea har eller er i ferd med å lage 
atomvåpen, har vært mye framme i 
media. Både i 2006 og i 2009 ble 
det høyst sannsynlig gjennomført 
atomprøvesprengninger i landet. 
Det antas at Nord-Korea har nok 
plutonium til å bygge mellom seks 
og ti atomstridshoder, ifølge inter-
nasjonale estimater. Det er uklart 
om Nord-Korea rår over teknologi 
til å bygge atomstridshoder til sine 
missiler per i dag, men ifølge analy-
ser er det trolig like før landet vil 
kunne klare det.

Missiler. Nord-Korea har minst 
1000 missiler av ulike typer, inklu-
dert enkelte med rekkevidde mer 
enn 3000 kilometer. Dette ifølge 
Sør-Koreas forsvarsdepartement. 
Nord-Korea har også testskutt med 
tre interkontinentale Taepodong-
2-missiler, selv om resultatet av 

Nord-Korea produserer egne våpen, både til eget bruk og til eksport. På eksportlisten finner vi bl.a. land i Midtøsten og i Afrika, bl.a. Pakistan, Libya og Iran. Omfan-
get av eksporten er imidlertid noe usikkert, men det antas at Nord-Korea særlig har eksportert missil kompetanse.  Bildet viser en koreanskprodusert artillerikanon 
som ble tatt av de allierte styrkene under krigen i Irak.  Foto: US Army

Et av de få offentlige bildene av en nord-koreansk Mig 29, tatt i 2003 av det amerikanske luftforsvaret.  
Det nord-koreanske luftforsvaret er mer et selvforsvars luftforsvar, med begrenset offensiv kapasitet.  
Kriteriene for å bli tatt opp i det nordkoreanske luftforsvaret er imidlertid mye strengere enn for 
hæren og marinen. Personellet i flyvåpenet har høyere utdannelse, har mer teknisk kompetanse og 
det stilles høyere krav til politisk og ideologisk lojalitet enn i forsvaret for øvrig.

Flyene er hovedsakelig av kinesisk og sovjetisk opprinnelse, og det har vært stilt spørsmål ved 
kvaliteten både av flyene og pilotene. Det har bl.a. vært hevdet at de nordkoreanske pilotene bare får 
25 flytimer per år, sammenlignet med NATO der kravet er minimum 150 flytimer per år.

Imidlertid gjelder ikke dette de avdelingene som flyr MiG 29 og Mig 23 ML. Pilotene i disse avde-
lingene har trolig flytid som er mange ganger høyere enn for luftforsvaret for øvrig. Foto: USAF
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Nord-Korea militære styrker er overlegne i 
antall, men det er liten tvil om at Sør-Koreas 
militære styrker og materiell er langt mer 
moderne. Militære analytikere mener derfor 
at Sør-Korea og landets allierte vil kunne 
motstå et angrep med konvensjonelle styr-
ker fra nord.

Frykten fra nord er først og fremst at 
landet skal bruke masseødeleggelsesvåpen. 
Og selv om Nord-Koreas atomprogram er mye 
omtalt, er det særlig Nord-Koreas arsenal av 
kjemiske våpen som skaper frykt i sør.

Avstanden fra Sør-Koreas hovedstad 
Seoul til grensen til Nord-Korea er på det 
korteste ca. 50 km, altså kortere enn avstan-
den fra Oslo til Moss. Det vil si at Seoul, som 
med forsteder har mer enn 24 millioner inn-
byggere, ligger innenfor rekkevidden av de 
fleste missiltypene Nord-Korea rår over. Og 
et angrep med kjemiske stridshoder vil kunne 
påføre Sør-Korea enorme sivile tap. 

Kilde: USA forsvar/ Sør-Koreas forsvarsdepartement

disse prøvene ikke har vært særlig 
vellykkede. Et av testmissilene ble 
for øvrig avfyrt bare timer etter at 
landet hadde gjennomført en atom-
prøvesprengning. Analytikerne er 
usikre når det gjelder rekkevidden 
av Taepodong-2-missilet, anslagene 
varierer mellom 4000 og 10 000 
km.

kjemiske og biologiske våpen. USA og 
allierte militære eksperter tror at 
Nord-Korea vil være uten særlig 
sjanser i en konvensjonell krig med 
Sør-Korea og landets allierte. Det 
som imidlertid gir grunn til bekym-
ring, er om Pyongyang regimet kan 
finne på å bruke landets arsenal av 
kjemiske og biologiske våpen. Det 
antas at Nord-Korea har et lager av 
mellom 2500 og 5000 tonn med 
kjemiske våpen, og det er liten tvil 
om at dette er mer enn nok til å 
påføre Sør-Korea enorme tap av 
menneskeliv.

Både artilleri, missiler, fly og 
marinefartøyer kan brukes til å 
angripe Sør-Korea med kjemiske 
stridshoder.

Nord-Korea har også et program 
for utvikling av  biologiske våpen, 
men det er uklart om dette program-
met er kommet lenger enn fors-
knings- og utviklingsfasen. 

Det antas at Nord-Korea har 
arsenaler av Antrax (miltbrann), 
sennepsgass (stridsgass som angri-
per hud og slimhinner), sarin (ner-
vegass), botulisme (nervegift) og 
fosgen (stridsgass som angriper luft-
veier og lunger).

soldater. I Nord-Korea starter ver-
neplikten ved fylte 17 år, og landet 
antas å ha en stående styrke på ca. 
1,2 millioner soldater. I tillegg har 
landet en reserve på 7,7 millioner. 
Nord-Korea har ca. 23 millioner 
innbyggere.

hæren. Hæren har et stort antall 
våpen som peker direkte mot Seoul. 
Hærens våpen omfatter 3500 tunge 
stridsvogner, 560 lette stridsvogner, 
2500 pansrede personellkjøretøy, 
3500 artillerienheter (ikke selvdre-
vet), 4400 selvdrevede artillerienhe-
ter, 2500 rakettbatterier, 7500 bom-
bekastere og et ukjent antall styrte 
antitank-våpen, 1700 rekylfrie 
våpenlaunchere, 11 000 luftvernka-
noner. Tallene er ifølge estimater fra 
amerikanske myndigheter.

Marinen. Nord-Korea antas å ha mel-
lom 70 og 90 ubåter. Av disse antas 
imidlertid 20-25 å være Romeo-
klassen (1800 tonn, til sammenlig-

ning er ULA-klassen ca. 1000 tonn), 
mens ca. 40 er av Sang-O-klassen 
(ca. 300 tonn). De øvrige ubåtene er 
så kalte dvergubåter, dvs. mindre 
enn 150 tonn.

I tillegg opererer landet tre fre-
gatter, seks korvetter, 43 missilfar-
tøyer, 158 store patruljefartøyer, 
103 torpedofartøyer og mer enn 334 
mindre patruljefartøyer, 10 land-
gangsfartøyer, to missilbaserte kyst-
artilleribatterier, 130 luftputefar-
tøyer, 23 minesveiper, åt te 
minifartøyer og fire overvåknings-
fartøyer.

Nord-Koreas marine har svært 
begrenset kapasitet når det gjelder 
rekkevidde, og marinen opererer i 
all hovedsak mindre enn 50 km fra 
land. Marinen er organisert i øst- og 
vestkyst skvadroner, men på grunn 
av den begrensede rekkevidden kan 
ikke fartøyer fra den ene kyststripen 
seile rundt Sør-Korea og til den 
andre kyststripen.

Luftforsvaret. På flysiden antas det 
at Nord-Korea har 80 bombefly, 
541 jagerfly for luft og bakke-mål, 
316 transportfly, 588 transporthe-
likoptre, 24 angrepshelikoptre, 
samt et  omfattende arsenal av luft 
til luft-missiler og bakke til luft-
missiler. 

MiLiTærT MaTerieLL Nord korea sØr korea

Totalt antall soldater 1.128.000 633.000
LaNd sTYrker
Tanks 3700 1900
Pansrede personellkjøretøy 2500
Artilleri 2300 3500
Selvdrevet artilleri 4500 900
Rakettlauncher/rakettutskytningsramper 2280 140
Bakke til bakkemissiler 84 12
Bakke til luftmissiler 10.000 1020
Helikoptre 340 622
LufTforsVareT
Kampfly 770 447
MariNeN
Ubåter 25 (+mellom 50-70 små ubåter) 5
Destroyere 0 8
Fregatter 3 32
Patruljebåter 390 122
Landgangsfartøyer (Amphibious craft) 231 14

I tillegg til de sørkoreanske styrkene, er USA til stede i Sør-Korea med ca. 28 500 soldater med utstyr.
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BAE Systems i partnerskap med den 
brasilianske hæren skal oppgradere 
150 stk M113 pansrede personellkjøre-
tøy. Kontrakten har en verdi på ca. 42 
millioner USD.

Brasil ønsker å oppgradere sine 
M113B-kjøretøy til M113A2 Mk1-
konfigurasjonen. Dette innebærer 
bl.a. oppgradering og fornyelse av 

motorer, drivverk og kjølesystem.
Brasil kjøpte M113-kjøretøyene 

fra den amerikanske hæren tidlig i 
1970-årene. Oppgraderingen vil øke 
kjøretøyenes ytelser og pålitelighet, 
og kjøretøyenes levetid vil forlenges 
betraktelig. Oppgraderingen antas 
å være ferdig innen november 2014.

M113 har virkelig vært en sliter 
blant militære kjøretøy.  De første 
M113-vognene ble produsert alle-
rede i 1960. Per i dag er det produ-

sert mer enn 80 000 eksemplarer, 
og M113 er i bruk i mer enn 50 land 
i mer en 40 ulike varianter. Det nor-
ske forsvaret opererer også M113 i 
ulike varianter. 

 M113 kan transportere 12 sol-
dater pluss vognfører, og det belte-
drevene kjøretøyet har gode egen-
skaper i ulendt terreng. I tillegg kan 
kjøretøyet holde relativt høy hastig-
het på veier og skogsbilveier. 

Amerikansk M113 i Irak. Foto: Captain Jason McCree, USAF.

Brasil oppgraderer M113

KONGSBERGs kontrakt med det 
polske forsvarsdepartementet som 
ble inngått i desember 2010, for 
levering av ytterligere NSM (Naval 
Strike Missile), er godkjent. Dette 
er en utvidelse av opprinnelig avta-
le fra desember 2008. Verdi og 
omfang av kontrakten er utvidet 
ytterligere i forhold til det som ble 
meldt i desember 2010, og er nå på 
712 mill. kroner.

KONGSBERG skal levere et 
NSM-basert kystartillerisystem for 
den polske marine. Leveransene 

starter i 2012 og omfatter NSM 
sammen med et kommando- og 
våpenkontrollsystem tilsvarende 
KONGSBERGs luftvernsystem 
NASAMS. Tidligere i 2011 ble NSM 
testfyrt fra en polsk kystartillerien-
het.

Kontrakten involverer mer enn 
100 norske leverandører fra hele 
landet og er et betydelig bidrag til å 
videreutvikle kompetansen innen en 
rekke kjerneområder for forsvar- og 
aerospaceteknologi.

NSM missilkontrakt i Polen godkjent Japan velger F-35 
Det japanske forsvarsdeparte-
mentet har kunngjort at Japan 
velger F-35 Lightning II fra 
Lockheed Martin som neste 
generasjons jagerfly til det 
japanske selvforsvars luftfor-
svar. Japan velger CTOL (Con-
vertional takeoff and landing), 
som er den samme som Norge 
har valgt. Kontrakten vil i første 
omgang omfatte ca. 40 fly, men 
antallet vil trolig øke.
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«Galten» til  
Emiratene og Sverige
BAE Systems har fått to kontrakter på 
levering av pansrede kjøretøy til De for-
ende arabiske emirater og til Sverige.

Samlet sett utgjør de to kontraktene 
mer enn 150 millioner USD.

Kjøretøyene som skal leveres er RG31 
og RG32M.

Begge kjøretøyene er utviklet i Sør-
Afrika.  RG 31 er et minebeskyttet pansret 
personellkjøretøy, som per i dag er levert 
i mer nesten 2200 eksemplarer til kunder 
over hele verden.

RG32M, som per i dag er operative i 
det svenske forsvaret under navnet Galten, 
er levert i ulike varianter, både sivile og 
militære versjoner. Kjøretøyet brukes bl.a. 
som kommandokjøretøy, patruljekjøretøy, 
observasjonskjøretøy og til fredsbevarende 
oppdrag.

Kan lage 400 000 
iPhone per dag
Taiwan-baserte Foxconn, også kjent som 
Hon Hai Precision Industry, er i ferd med 
å utvide kapasiteten til sin iPhone-fabrikk 
i Zhengzhou, provinshovedstad i Henan 
i det nordlige Kina, ifølge en melding fra 
Digitimes. Etter utvidelsen vil anlegget 
kunne framstille opptil 400 000 iPhone 
per dag, mot 200 000 i dag. Tallet på 
produksjonsarbeidere skal økes fra 100 
000 til 200 000.

Utvidelsen utgjør en investering på 7 
milliarder yuan, tilsvarende 6,5 milliarder 
kroner. Foxconn er verdens største elek-
tronikkprodusent og hovedleverandør til 
Apple. 

Til sammen har Foxconn i dag anslags-
vis 1,2 millioner ansatte, hvorav 1 million 
i fastland-Kina. I tillegg til Apple, leverer 
Foxconn også produksjonstjenester til HP, 
Sony, Dell, Nintendo og Microsoft.

RG32M. Foto BAE Systems
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Den indonesiske marinen har inn-
gått kontrakt med koreanske Dae-
voo Shipbuilding and Marine Engi-
neering (DSME) om bygging av tre 
nye ubåter. Bakgrunnen er at Indo-
nesia ønsker å modernisere sine 
marinekapasiteter på linje med 
andre land i den asiatiske stillehavs-
regionen.

Kontrakten er en verdi på 1,07 
milliarder USD, og DSME vil bygge 
og levere ubåter av Type 209-klas-
sen, tilpasset den indonesiske mari-
nens krav.

Per i dag har Indonesia to ubåter, 
KRI Cakra og Kri Nenggala.

Avtalen om å anskaffe ytterli-
gere ubåter er en del av den indone-
siske regjeringens forsvarsstrate-
giske plan fram mot 2024.  Ifølge 
denne planen vil marinen bli utstyrt 
med 10 ubåter, noe som anses som 
et minimum fra fagmilitært hold.

DSME vil bygge to av ubåtene 
ved sine anlegg i Sør-Korea i sam-
arbeid med det indonesiske skips-
verftet PT PAL. Den tredje ubåten 
vil bli bygget ved PT PALs anlegg i 
Surabaya i Indonesia.

Ubåtklassen Type 209 eller 

Chang Bogo-klassen som den også 
kalles, er en diesel elektrisk ubåt 
ustyrt med åtte torpedorør for tor-
pedoer eller andre våpen. Ubåten er 
61,3 meter lang og kan ta et mann-
skap opp til 40 personer.

Type 209 ble opprinnelig utviklet 
av Tyskland tidlig i 1970-årene, men 
Korea kjøpte teknologilisensen for 
å produsere ubåt-typen.

Det er forventet at Indonesia vil 
ha mottatt alle tre ubåtene innen 
utgangen av 2018.

Koreanske DSME vant kontrak-
ten i konkurranse med skipsverft fra 
Frankrike, Russland og Tyskland.

Tre nye ubåter til Indonesia

Chang Bogo-klassen. Foto: Sør Koreas marine.

Det britiske forsvarsdepartementet 
har bevilget 400 millioner pund til 
beskyttelse av soldater i Afghanistan. 

Særlig legges det vekt på beskyt-
telse av kjøretøy mot veibomber 
(IED = Improvised Explosive 
Device) og bevilgningspakken 
inkluderer anskaffelse av ytterli-
gere ca. 100 Foxhound patruljekjø-
retøy. Dermed vil antall Foxhound 
kjøretøy i det britiske forsvaret 
komme opp i 300. De første 200 
kjøretøyene ble bestilt tidligere og 
vil bli levert i løpet av inneværende 
år.

I tillegg vil 200 millioner pund av 
bevilgningspakken gå til anskaffelse 
av såkalt C-IED (Counter-Improvi-
sed Explosive Device) teknologi, altså 
utstyr og systemer for å avverge trus-
selen fra IEDer.

Storbritannia kjøper flere Foxhound pansrede kjø-
retøy. Foxhound, også kjent under navnet Ocelot, 
produseres av britiske Force Protection Europe.
Foto: Royal Army

Beskytter soldatene i Afghanistan
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Kina åpner egen 
satellitt-navigasjon
Det kinesiske systemet for satellittna-
vigasjon, Beidou (det kinesiske navnet 
for stjernebildet Store Bjørn), kom i 
prøvedrift i desember, melder China Daily 
News.

Systemet omfatter foreløpig 10 satel-
litter og dekker store deler av Øst-Asia. 
Foreløpig er nøyaktigheten av systemet 
anslått til ca. 25 meter, men i løpet av 
2012 skal det lanseres ytterligere seks 
satellitter, og da vil Beidou kunne levere en 
nøyaktighet på 10 meter.

Også dekningsområdet vil øke etter 
hvert som systemet tilføres flere satellitter. 
Fullt utbygget, i 2020, vil Beidou omfatte 
35 satellitter og dekke hele kloden.

Sivil navigasjon og posisjonering har 
inntil nylig vært avhengig av det amerikan-
ske GPS («Global Positioning System») 
fra 1994 med 24 satellitter. Det russiske 
Glonass-systemet fikk gjenopprettet full 
dekning av Russland i fjor, og global dek-
ning i oktober i år, med 24 satellitter. Sivil 
Glonass har omtrent samme nøyaktighet 
som GPS, det vil si i underkant av åtte 
meter.

China Daily opplyser for øvrig at Kina 
er stolt over å være den tredje til å få et 
eget system for satellittnavigasjon. EUs 
Galileo-system skulle vært operativ i løpet 
av 2012, men er utsatt til 2014, med full-
førelse i 2019. Det vil i første omgang telle 
22 satellitter. Norge meldte seg på Galileo 
i april 2009.

Kina meldte seg på Galileo i september 
2003, men trakk seg i november 2006 da 
de kunngjorde Beidou-prosjektet.

I tillegg til posisjonering og nøyaktig 
tid, tilbyr Beidou en tjeneste der brukere 
kan utveksle korte meldinger.

Et viktig motiv for Glonass, EU og Kina 
er å tilby et posisjoneringssystem som USA 
ikke kan slå av. Samtidig vil sivile brukere 
kunne nyte godt av mottakere for to eller 
flere systemer. Slike finnes allerede for 
GPS og Glonass.
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Russisk ubåt til den indiske marinen

Irland vil bruke S-92 til sin redningstjeneste. Foto: Sikorsky.

Første S-92 for irsk kystvakt
Sikorsky har ferdigstilt det første 
S-92 helikopteret til den irske kyst-
vaken. Helikopteret er utstyrt for 
bruk i søke- og redningsoperasjoner 
og skal opereres av CHC Helicopter 
på vegne av den irske kystvakten.

S-92 skal erstatte kystvaktens 
mer en 20 år gamle S-61 helikoptre, 
også disse helikoptrene opereres av 
CHC Helicopter. 

I alt har den irske kystvakten bestilt 
fem S-92 helikoptre. Selskapet CHC 
Helicopter opererer også fire S-92 
helikoptre for søk- og redningstje-
neste i Skottland, på vegne av den 
britiske kystvakten.

På verdensbasis har Sikorsky 
levert 151 S-92 helikoptre siden 
2004. Av disse brukes 25 til søk- og 
redningstjeneste.

I løpet av våren vil den indiske marinen overta 
Nerpa K-152, en russisk bygget atomubåt av 
Akula-II klassen. Ubåten skal leases av den 
indiske marinen i de neste ti årene, og båten vil 
seile under navnet INS Chakra.

Akula-II-klassen har en lengde på 110 meter 
og en totalvekt på ca. 8140 tonn. Akula-II-klassen 
opplyses for øvrig å være svært stillegående og 
vanskelig å oppdage av ubåtjaktfartøyer eller 
helikoptre. Ubåten kan bevæpnes med inntil 28 
missiler med atomstridshoder, med en rekkevidde 
inntil 3000 km. Det er imidlertid forventet at de 
indiske ubåtene vil utrustes med de såkalte Club 
atom-missiler med en rekkevidde på ca. 300 km

India vil lease atomubåter inntil de første 
ubåtene av Arihant-klassen er operative. Arihant-
klassen er en indisk atomubåt-klasse som for tiden 
er under utvikling. Den første ubåten, INS Arihant, 
som mer er å betegne som en teknologi-demon-
strator, ble sjøsatt i 2009 og gjennomgår for tiden 

sjøprøver. Arihant-klassen opplyses for øvrig å 
ligne mye på den russiske Charlie II-klassen, som 
India leaset i perioden 1988–91. Så langt opplyses 
det at India planlegger å anskaffe fem ubåter av 
Arihant-klassen.

Ubåt av Akula-II-klassen. Foto: Russlands marine.
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Før jul annonserte den sveitsiske regjeringen 
at den ønsket å kjøpe svenske Gripen som nytt 
jagerfly til det sveitsiske luftforsvaret, til erstat-
ning for dagens F-5 fly. Tidligere har det vært 
antydet at Sveits ønsker å kjøpe 22 nye jagerfly, 
men dette antallet er usikkert. For uten jagerfly-
ene vil en kontrakt også innebære et omfattende 
industrisamarbeidsprogram.

De øvrige kandidatene til kontrakten var Euro-
fighter og Rafale. Opprinnelig var også amerikan-
ske Boeing med i konkurransen med F/A-18 F/E 
Super Hornet, men Boeing trakk seg fra konkur-
ransen på et tidligere stadium.

Imidlertid ser det ut til å bli en lang vei for Saab 
før endelig kontrakt er undertegnet. Flere partier i 
det sveitsiske parlamentet har uttrykt skepsis til kjøp 
av jagerfly generelt, og fra enkelte hold har det blitt 
uttrykt ønske om folkeavstemning om flykjøpet.

Sveits kjøpte 72 F-5 E/F jagerfly i 1976 og ytter-
ligere 38 i 1981 slik at F-5 flåten totalt utgjorde 
110 fly. I dag er ca. 54 av disse operative. I tilegg 
kjøpte Sveits 34 stk F/A-18 Hornet fra amerikan-
ske Boeing i 1993, et kjøp som til slutt også ble 
avgjort ved folkeavstemming. 

Fler jagerfly til India
Russland har signert en foreløpig avtale 
om salg av 42 Su-30 MKI jagerfly til India. 
Flyene vil bli lisensprodusert i India av Hin-
dustan Aeronautics Limited (HAL). Avtalen 
som nå er inngått, kom i stand etter at det 
indiske luftforsvaret valgte Eurofighter og 
Rafale på shortlist i forbindelse med det 
såkalte MMCA (Medium Multirole Combat 
Aircraft prosjekt), en anskaffelse som i 
første omgang vil omfatte 126 fly. Sukhoi 
Su-30 MKI er et toseters jagerfly utviklet 
i fellesskap av russiske Sukhoi og indiske 
Hal. Det indiske luftforsvaret planlegger å 
øke flåten av Su-30 jagerfly til 230 innen 
2015. Flyet vil da utgjøre et av hovedele-
mentene i Indias luftforsvar, sammen med 
de 126 medium multirolle jagerflyene som 
også er under anskaffelse.

Nye fly til Russland
Sukhoi har fullført leveransen av 12 nye 
multi-rolle Su-27SM(3) jagerfly til det 
russiske luftforsvaret.

Su-27SM(3) har forsterket flykropp 
slik at flyet kan ta av med mer enn tre tonn 
ekstra nyttelast sammenlignet med tidligere 
versjoner. Flyet har i tillegg økt antall fes-
tepunkter for våpen. Flyet har i tillegg fått 
ny motor med mer skyvkraft og lengre tid 
mellom standard vedlikeholdsoverhalinger.

Nytt og oppgradert ustyr for øvrig 
gjør at flyet kan operere både luft- til-
luft og luft-til-bakke-missiler med lengre 
rekkevidde enn tidligere versjoner. I den 
forbindelse opplyses det at Su-27SM(3) 
er tilnærmet to ganger mer effektiv mot 
luftmål enn den eldre versjonen Su-27C, og 
mer enn tre ganger bedre mot bakkemål.

USA selger F-15
USA vil selge 84 nye F-15 jagerfly til 
Saudi Arabia. Kontrakten omfatter også 
oppgradering av 70 F-15 fly som det 
saudiarabiske luftforsvaret allerede har. 
Kontrakten har en verdi på om lag 29,4 
milliarder USD.

De nye F-15 flyene som Saudi Arabia 
kjøper vil bli den mest moderne versjonen 
av F-15 med det nyeste av datakraft, rad-
arteknologi, infrarøde sensorer og syste-
mer for elektronisk krigføring.

Kontrakten omfatter også våpen og 
ammunisjon, reservedeler, opplæring, ved-
likehold og logistikkstøtte.

Hoveddata:
Mannskap: En pilot singlesete-
versjonen, pilot og navigator/student i 
dobbelsete-versjonen.
Nyttelast: 1550 kg
Lengde: 11,4 m
Vingespenn: 11,1 m
Vekt tom: 3200 kg
Maks takeoff vekt: 5400 kg
Motor: 1 stk Pratt & Whitney Canada 
PT &A-68C turboprop., 1193 kW 
(1600 hk)
Maks hastighet: 590 km/h
bevæpning: 2 stk. 12.7 mm FN Herstal 
M3P maskinkanoner i vingene.

USA kjøper Super Tucano fly
Det amerikanske luftforsvaret har 
valgt brasilianske A-29 Super Tucano 
til sitt LAS (Light Air Support) pro-
gram. A-29 Super Tucano produseres 
av det brasilianske selskapet Embraer, 
og den amerikanske kontrakten er 
vunnet i partnerskap med det ameri-
kanske selskapet Sierra Nevada Cor-
poration. Det amerikanske luftforsva-
ret vil bruke A-29 til trening, om -
rådeovervåkning og lettere luftstøtte.

Kontrakten omfatter 20 fly og har 
en verdi på 355 millioner USD.

Embraer EMB 314 Super Tucano, 
også kalt ALX eller A-29, er et tur-
bopropell-fly designet for mindre 
luftangrep med lettere våpen,  
eksempelvis mot opprørsgrupper og 
lignende. Flyet brukes også til over-
våking og trening av piloter. A-29 
har moderne avionikk og kan ope-
rere moderne våpensystemer.

Brasiliansk A-29. 
Foto: Brasils luftforsvar

I tillegg kan en 20 mm GIAT M20A1 kanon mon-
teres under flykroppen.
Flyet har 5 festepunkter (hardpoints) for våpen 
og kan utrustes med bl.a. luft- til- luftmissiler og 

luft- til- bakke samt bomber og raketter.
A-29 opereres i dag av Brasil, Dominikanske 
republikk og Colombia, og for uten USA har også 
Chile og Ecuador bestilt flyet.

Lang vei for Gripen i Sveits?

Gripen til Sveits? Foto: SAAB.
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Intensjonen om et lønnsløft for 

flyteknikere ble forhandlet ferdig 

i desember. Mange kunne glede 

seg over lønnstillegg. Bare ikke 

sersjantene.

odd arNe oLafseN (tekst)

Luftforsvaret ønsker å løfte det unge 
tekniske personellet lønnsmessig med 
riktig utdanning og bakgrunn og med 
autorisasjon og 3-5 års erfaring. I for-
handlingsmøter i desember i fjor ble det 
enighet om diverse tillegg. Både fenriker, 
løytnanter og kapteiner omfattes av løf-
tet. Bare ikke sersjantene. De faller uten-
for, uansett bakgrunn og kompetanse.

Dette ergrer flytekniker Jan Skogseth 
(23). Han er sersjant og stasjonert i Bar-
dufoss.

– Teknikertilleggene burde gjelde alle, 
men vi sersjanter faller utenfor. Vi ser på 
dette som en nedprioritering av oss som 
gruppe. Opprykkssystemet er feil og ska-
per en klar forskjellsbehandling. Slik bør 
det ikke være, sier Skogseth til Befalsbla-
det.

Han startet som lærling på kontrakt 
og gikk senere befalsutdanning. Han har 
vært i Luftforsvaret siden 2007 og har 
fagbrev både som flystrukturmekaniker 
og flymotormekaniker. På CV-en har 
han erfaring fra F-16, Sea King og jobber 
nå på Bell 412. Men det hjelper altså 
ikke i opprykkssystemet.

– Jeg går glipp av opprykket. Det irri-
terer. Dette kunne egentlig vært løst på 
en enkel måte. Ta med sersjantene som 
kvalifiserer på lønnsløftet, slik at det blir 
lik behandling av alle teknikere. En annen 
måte å løse det på er å gi de teknikere som 
har god nok kompetanse og erfaring et 
opprykk til fenrik. Da blir systemet mer 
rettferdig og forståelig, sier Skogseth.

Han mener det står ganske dårlig til 
for flyteknikerne, som i utgangspunktet 
er mangelvare. En kuriositet i den sam-
menheng er at sivilt ansatte teknikere, som 
Luftforsvaret også benytter seg av, kan 
ha opptil 140.000 kroner mer i årslønn 
enn tilsvarende militært ansatte tekni-
kere.

– Hvorfor det er slik, vet jeg sannelig 
ikke, men ledelsen i Luftforsvaret burde 
ha en forklaring på det, sier Skogseth.

fÅr ikke TiLLegg: Sersjant Jan Skogseth i Bardu-
foss jobber som flytekniker. FOTO: ERLEND DALHAUG DAAE

Utenfor teknikerløftetUtenfor teknikerløftetUtenfor teknikerløftet

– Forsvarets personelltjenester (FPT) er 
Forsvarets øverste forvaltningsorgan innen lov 
og avtaleverk tilknyttet lønns- og arbeidsvilkår 
samt medbestemmelser. Herunder ligger forvalt-
ning av Hovedtariffavtalen 2.3.4.2 Rekruttere og 
beholde, sier sjef i FPT, oberst Per Anders Volden 
til Befalsbladet.

FPT tilslutter seg det NOF skriver i artik-
kelen om at sersjantene er under etatsutdanning 
og avtjener «praksisåret(ne)» etter befalsut-
danningen. Når utdanningen er avsluttet med 

opprykk til fenriks grad, og den enkelte oppfyl-
ler kriteriene, så vil også de tilkomme tillegget. 
Normalopprykk til fenrik er etter tre års tjeneste 
som sersjant. Da kan også yrkestilsetting vurde-
res for flyteknisk personell, understreker Volden.

– Utover dette vil FPT poengtere at i denne 
sak foreligger det en enighetsprotokoll mellom 
partene og at avtalen skal evalueres i år. «Tek-
nikerløftet» er et av flere tiltak som gjennom-
føres for å beholde teknisk nøkkelpersonell i 
Forsvaret, avslutter Volden. 

FPT: – Opprykk etter tre år som sersjant
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Utenfor teknikerløftetUtenfor teknikerløftetUtenfor teknikerløftet

Norges Offisersforbund (NOF) gir denne kom-
mentaren til problemstillingen Skogseth reiser:

– Teknikertillegget er gitt med hjemmel i Hoved-
tariffavtalen i staten (HTA) punkt 2.3.4.2. Som 
det fremgår av teksten der så ligger det innenfor 
arbeidsgivers styringsrett å bestemme hvem som 
skal tilkomme tillegget. Under forhandlingene var 
det til dels stor uenighet mellom partene med 
hensyn til hvem som skulle tilkomme tillegget, 
dog ikke når det gjaldt sersjanter. Sersjantene er 

fortsatt under etatsutdanning, med andre ord de 
avtjener «praksisåret» etter befalsutdanningen. 
Straks utdanningen er avsluttet, og den enkelte 
oppfyller kriteriene, så vil de tilkomme tillegget, 
uttaler forbundssekretær David Robert Coyle til 
Befalsbladet

Odd-Einar Eilertsen representerte NOF i for-
handlingene med arbeidsgiver i denne saken. Han 
har følgende beskrivelse av forhandlingene: 

– NOF forsøkte å spille arbeidsgiver god i 
forhandlingene med å fremme forslag til For-

svarsstaben og Luftforsvaret som skulle dekke 
et bedre felt og et mer helhetlig produkt. Dette 
valgte arbeidsgiver ikke å imøtekomme. Spørs-
målet er om sersjantene er vurdert godt nok 
med de nyanser som fremkommer her, og det 
samme gjelder hva som er kritisk kompetanse 
innenfor det tekniske miljø i Luftforsvaret, sier 
Eilertsen. 

FPT: – Opprykk etter tre år som sersjant Utenfor teknikerløftet – Styringsretten avgjorde
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MargreThe MeYer braTT (tekst)

– Forhandlingene har, ikke vært 
enkle, men den avtalen som nå lig-
ger på bordet er en avtale vi er godt 
fornøyd med. Vi er også meget godt 
fornøyd med samarbeidet med BFO 
i denne saken, sier forhandler for 
NOF, Jean-Bobèr Rooseboom de 
Vries.

utilfredsstillende kvarter
Dette er et omstridt tema. NOF sin 
oppfatning er at personellet skal ha 
tilfredsstillende kvarter ved tjeneste 
i Norge, i henhold til vedlegg 6 i 
kompensasjonsavtalen. 

Partene er enige om at dagens 
forhold er uakseptabelt og ny sær-

avtale pålegger nå Forsvarsstaben å 
se nærmere på tiltak som kan iverk-
settes på kort og mellomlang sikt.

– NOF ber samtlige som er på 
oppsetning og som blir forlagt util-
fredsstillende, om å melde inn krav 
om godtgjøring. Kravet gjøres med 
hjemmel i vedlegg 6 i Kompensa-
sjonsavtalen. Vi må også få en kopi 
av søknaden, dette for å kartlegge 
omfanget og påse at dere blir iva-
retatt på best mulig måte, sier de 
Vries.

de største endringene er: 
Åpning for dekning av tannhelse.
Personell som blir pålagt utbedring 
av tannstatus av operative hensyn, 
skal få dette dekket av Forsvaret. 

Søknad sendes tjenestevei til FPT og 
Norges Offisersforbund ber om at 
en kopi av søknaden sendes til sekre-
tariatet i NOF v/Forhandler, Jean-
Bobèr Rooseboom de Vries.

Samtlige skal lønnes i henhold til 
lønnsplan 05.128 fra fremmøtedato, 
til og med rekreasjonsperioden.
På denne måten vil alle bli lønnet i 
henhold til den stillingen de tiltrer 
når de går over på særavtalen.

Likt misjonstillegg kr 24 000,- pr. 
mnd, uansett grad. 
Det vil nå bli kompensert likt for 
risiko, ulempe, beredskap og avsavn 
uavhengig av grad. Dette fører til en 
mer rettferdig profil i avtalen.

Ny særavtale for intops

2. januar ble protokollen for reforhandlingene av 

«Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale 

operasjoner» underskrevet av tjenestemanns-

organisasjonene og Forsvarsdepartementet.
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Ny særavtale for intops
Høy/lav sats for misjonstillegg. 
For områder som er definert med lav 
risiko vil det utbetales 65 prosent av 
fullt misjonstillegg. FOH sin trus-
selvurdering legges til grunn. Med 
trussel menes såvel væpnet trussel 
som medisinsk trussel.

Tillegg for personell med militær 
kommandomyndighet.
Personell på gradsnivå major/tilsva-
rende og høyere og som i kraft av sin 
stilling innehar militær kommando-
myndighet, tilståes kr 2500,- pr. 
mnd. Dette vil si samtlige maj/tilsv 
og høyere som ikke innehar en fags-
tilling som lege, prest/tilsvarende, 
altså de «grønne» offiserer.

forsVareT: Nå kan tannhelsen bli dekket 
og misjonstillegget blir likt uansett grad.  
Ny særavtale for internasjonal tjeneste er  
på plass for personell som skal reise ut.  
FOTO: TORBJØRN KJOSVOLD, FORSVARETS MEDIESENTER
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MorTeN haNseN (tekst)

– Det er et nytt slag i ansiktet.
Slik føler Geir Standahl det. 

Da han reise til Belgia og jobb i 
NATO, var skattereduksjon – den 
såkalte NATO-skatten – en del 
av regnestykket. Det resulterte i 
en skattesmell han for to år siden 
klaget på – og som han fortsatt 
ikke har fått svar på.

begrensninger. Forsvarsdeparte-
mentet har åpnet for at ansatte 
som jobber i NATO-stillinger, 
men som må betale full skatt, kan 
søke om en kompensasjon på 
80 000 kroner. Dette har Stan-
dahl søkt om å få.

– 80 000 er vesentlig mindre 
enn jeg, og andre i min situasjon, 
har tapt. Men Forsvaret har inn-
rømmet at de hadde gjort feil. Det 
er bra. Og erstatningen er en god 
måte å løse det på, sier Standahl.

Han regnet med at han ville få 
kompensasjon. Så enkelt var det 
imidlertid ikke.

– De har begrenset kompensa-
sjonen til å kun gjelde fra 2009. 
De som kom i 2008 og 2007 får 
tilsynelatende ingenting. Det lig-
ger inne 20-40 ubehandlede søk-
nader. Men totalen er fler. Mange 
har ikke søkt. I tillegg kommer 
sivilt ansatte, og de som begynte 
tidlig i 2007. Sistnevnte gruppe 
har reist hjem igjen, og får ikke 
muligheten til å søke, sier Stan-
dahl. 

Lite handlekraft. Han er skuffet 
over Forsvarsdepartementet. 
Både det de har vist før han og 

hans kollegaer reiste ut, og det 
som har skjedd i etterkant. 

– Når man tar en jobb, bryter 
opp og reiser ut, og så opplever 
at forutsetningene blir endret 
etterpå. Da føler man det som et 
slag i ansiktet. 

Det som irriterer Standahl 
mest er at Forsvarsdepartementet 
allerede i 2006 skal ha viste at 
Skatteetaten ville vurdere å kreve 
kommune- og fylkesskatt fra de 
som jobbet i NATO. 

– Jeg synes Forsvarsdeparte-
mentet viser lite evne til handling. 
Og når de gjør noe, gjør de det for 
sent. Det er rett og slett for dårlig 
handlekraft, fastslår Standahl.

behandler fortsatt. Forsvarsdepar-
tementet skriver til Befalsbladet 
at de fortløpende behandler alle 
søknader om kompensasjon for 
merskatt for 2009-ligningen. Det 
er innvilget kompensasjon i 20 
saker. I noen saker avventes til-
bakemelding/dokumentasjon før 
sakene kan endelig avgjøres.

Kompensasjonsordningen gjel-
der kun for 2009-ligningen. Det 
skyldes at Finansdepartementet 
beslutning 21. januar 2009 om 
innskrenkende forståelse av skat-
tefritaket for NATO-ansatte ble 
gitt tilbakevirkende kraft for per-
sonell som dro ut i 2009. Det gikk 
imidlertid frem av samme brev at 
personell som hadde opparbeidet 
seg skattefritaket eksempelvis i 
2007 eller 2008, skulle beholde 
ordningen i hele sin beordringspe-
riode. Det var derfor kun grunn-
lag for en kompensasjonsordning 
for personellet som dro ut i 2009.

Fortsatt ingen avklaring 
om skatteerstatning
Geir Standahl har fortsatt ikke fått svar på sin klage på restskatt i  

likhet med mange andre som reiste ut før 2009. Han ikke fått svar  

på om han får kompensasjon fra Forsvarsdepartementet.
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Derfor ser vi NOFs ledelse med jevne 
mellomrom i departementskontore-
ne. De kommer ikke først og fremst 
for å lytte. De kommer for å formid-
le krav og ønsker fra sine medlem-
mer. Og kravene fremføres som regel 
på en lett gjenkjennelig dialekt: 
Nordnorsk. Dialekten for klar tale.

Først snakker NOF-leder Egil 
André Aas, ganske mildt og forso-
nende, med sin vakre nordlands-
dialekt. Han var-
mer opp.  Deretter 
smeller det gjerne 
til: Da er det nest-
leder Torbjørn 
Bongo som fyrer 
løs litt hardere 
ammunisjon på 
en syngende og 
krystallklar finn-
marksdialekt. Slik veksler de seg 
gjennom møtet. Ingen er i tvil om hva 
NOF mener når møtet er over.

Vi liker å ha NOF på besøk. 
Akkurat som vi liker å møte ledelsen 
i BFO, Fellesforbundet, NTL og de 
øvrige organisasjonene.

Hvorfor liker vi det? Vi liker det 
fordi det gjør Regjeringen og For-
svarsdepartementet bedre. Vi vet at vi 
styrer landet og Forsvaret best gjen-
nom en tett og god dialog med våre 
ansatte, representerte med NOF og 
de øvrige diskusjonene.  Den rød-
grønne regjeringen har aldri sett orga-
nisasjonene som et problem: Vi ser 
dem utelukkende som en mulighet.

En av de største suksessene i 
norsk offentlig forvaltning er den 
store omstillingen av Forsvaret fra 
den kalde krigen og frem til i dag. 
Den har, i all hovedsak, blitt gjen-
nomført i et tett samarbeid med de 
tillitsvalgte. Vi lagde det nye inn-
satsforsvaret sammen. Vi lagde den 
nye strukturen sammen. Vi skapte 
den siste langtidsplanen sammen. 
Den planen har tilført Norge mer 
enn 2 milliarder kroner til å forbe-
dre Forsvaret. 

Målet for omstillingen siden 2001 
har hele tiden vært fornyelse og 
modernisering av Forsvaret.

I dag kan vi konstatere at det nor-
ske forsvaret er  kvalitetsmessig i 
verdensklasse. 

Det kan være uenighet om situa-
sjonen i deler av forsvarssektoren, 
men det er utvilsomt slik at vi har 
fått et forsvar med en struktur til-
passet vår tids sikkerhetspolitiske 

utfordringer og 
med grunnleg-
gende endret inn-
retning. 

Vi har fått et 
innsatsforsvar 
med en mer flek-
sibel og mobil 
styrke, egnet til 
bruk både ute og 

hjemme. Den operative evnen er 
styrket og vil være ytterligere styrket 
når langtidsperioden 2009–2012 er 
i mål.  Vi er midt i en modernisering 
av kapasiteter vi kan være stolte av. 
Det «gamle» Forsvaret er bygget ned 
for å bygge opp det nye. 

Inneværende langtidsplan base-
rer seg på en pakt mellom Forsvaret 
og Regjeringen hvor vi skulle levere 
økte bevilgninger til Forsvaret og 
Forsvaret skulle levere omstilling og 
innsparing. Budsjett 2012 viser at 
vi har levert i tråd med planen og at 
Forsvaret leverer både omstilling og 
interneffektivisering i tråd med for-
utsetningene. Dette har skapt stabi-
litet og utvikling i en sektor som var 
preget av stridigheter og stagnasjon. 
De resultatene vi ser i dag, bør vi 
derfor alle kunne glede oss over.

Hvor hadde vi vært i dag uten 
omstillingen? Vi hadde hatt et for-
svar i dyp strukturell krise, som 
hadde vært uegnet til å møte frem-
tidens sikkerhets- og forsvarspoli-
tiske utfordringer.  
Vi må fortsette å forandre for å være 
relevante. Det krever politisk vilje, 
og det krever evne til endring. Jeg 

vet at endring er krevende både for 
Forsvaret, for de direkte berørte og 
for folk flest, men det er evne til 
endring som sikrer oss trygghet. Vi 
må forandre på en måte som tar vare 
på menneskene i organisasjonen. 

Omstillingen har vært tøff for de 
ansatte. Personellet påvirkes og sli-
tes av alle endringer.Det har vært 
strid om enkelte virkemidler i omstil-
lingen, men det har vært bred enighet 
om hovedmålet.

Denne regjeringen tok signalene 
fra organisasjonen og ønsket en 
kursjustering for å få de ansatte mer 
med i prosessene. Fortsatt omstil-
ling, men med de ansatte. Omstil-
ling med dialog. Mitt klare inntrykk 
er at policyen for departementets 
samhandling med organisasjonene 
i Forsvaret fungerer godt og har 
skapt et godt samarbeidsgrunnlag. 

Det er faste og konstruktive 
møteplasser mellom departementets 
embetsverk og organisasjonene som 
sikrer informasjonsflyt og medinn-

Vi – den politiske ledelse i Forsvarsdepartementet – har alltid døra 

åpen for de tillitsvalgte i de ulike organisasjonene som organiserer 

de ansatte i forsvarssektoren. NOF-ledelsen er dyktig til å benytte 

seg av vår åpen dørs-politikk.

Takk for jobben, NOF!
i dag kan vi konstatere 

at det norske forsvaret 

er  kvalitetsmessig i 

verdensklasse. 
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flytelse. Vi har således flere gode 
møteplasser hvor organisasjonene 
får anledning til å fremme sine syns-
punkter og disse blir tatt med i pro-
sessen videre. 

I forhandlingssammenheng, hvor 
det ofte vil være interesseforskjeller, 
seinest i forhandlingene om revi-
derte vilkår for tjenestegjøring i 
internasjonale operasjoner, kommer 
vi frem til enighet. 

Vi har det siste året hatt flere 
tunge forhandlingsprosesser, hvor et 
godt forhandlingsklima, profesjona-
litet hos alle parter, og evne og vilje 
til å komme frem til løsninger har 
preget prosessene.

Også i krevende utredningspro-
sesser, f eks tilknyttet arbeidet med 
den kommende langtidsplan, har vi 
lykkes med å få til hensiktsmessige 
arenaer for informasjon og menings-
utveksling til beste for oss alle og 
Forsvaret som helhet.

Et annet viktig eksempel er det 
pågående arbeidet for å adressere 

sektorens utfordringer på personell- 
og kompetanseområdet. Allerede fra 
starten av ble dette viktige arbeidet 
utformet i en tett dialog mellom oss 
og arbeidstakerorganisasjonene. Jeg 
er takknemlig for den konstruktive 
måten organisasjonene hele tiden 
har bidratt i den nylig avsluttede 
forstudien. Vi både håper og regner 
med at dette vil fortsette i den vide-
re prosessen. 

Vi har også hatt et fokus på ved-
likeholdsvirksomheten i Forsvaret, 
ikke minst med sikte på å bidra til 
en fremtidsrettet balanse mellom 
hva Forsvaret gjør selv og hva andre 
aktører bidrar med. Basert på total-
økonomiske vurderinger, har dette 
blant annet resultert i at enkelte 
oppdrag som tidligere ble utført av 
eksterne nå vil løses internt.  

Etableringen av AIM Norway SF 
(Kjeller) er et annet godt eksempel 
på hva departementet og arbeidsta-
kerorganisasjonene har fått til gjen-
nom et tett og godt samarbeid.

Arbeidstakerorganisasjonene var 
representert i arbeidsgruppene og 
referansegrupper. Det var en ryddig 
og god dialog hele veien med tyde-
lige meningsutvekslinger der par-
tene lyttet til og diskuterte hveran-
dres synspunkter og argumenter. 
Suksesskriteriet var ikke minst en 
åpen og tydelig dialog, og at vi unn-
gikk en «skyttergravsdialog».

Medarbeiderinvolvering gir styrke 
og fremdrift i omstillingsprosesser. 
Dialogen er svært viktig for resulta-
tet.Det fagligpolitiske samarbeidet 
har stått som en garantist for et for-
svar som i dag fremstår som moder-
ne, kompetansedrevet og godt rusta 
for fremtidige utfordringer. Sammen 
har vi gjort et kvantesprang. Det er 
dere som har vært med på å skape 
det Forsvaret vi har i dag.

Omstillinger krever mot, for man 
kan ofte komme under krysspress i 
slike prosesser. Personellet skal iva-
retas, samtidig som man – av hen-
synet til helheten – velger løsninger 
for fremtida som enkelte vil være 
sterkt uenige i der og da. Vi trenger 
organisasjoner med dyp innsikt i 
virksomheten og evne og vilje til å 
se helheten og virksomhetens behov.

Et godt samarbeid med organi-
sasjonene har vært viktig for de 
resultatene som er oppnådd av 
denne regjeringen og det vil være 
sentralt for å sikre et vitalt og sterkt 
forsvar også i årene som kommer. 

Vi er avhengig av en fortsatt god 
dialog med dere. Dere er ofte invol-
vert i endringsprosesser i Forsvaret 
som til syvende og sist havner til 
beslutning på vårt bord. Vi må i fel-
lesskap ta ansvar for at vi fortsatt 
har en tett dialog som kommer For-
svarets personell til beste – at vi 
trekker i lag. 

Forsvarspolitikk handler om 
langsiktighet og leveringsevne. Vi 
bygger et forsvar som kan beskytte 
norske interesser i dag, i morgen, og 
i neste generasjon, og som hver dag 
leverer resultater i verdensklasse.

roger iNgebrigTseN 
statssekretær, forsvarsdepartementet

forsVareT: Statssekretær Roger Ingebrigtsen 
under medaljeseremonien i forbindelse med hjem-
komsten til Norwegian Aeromedical. Foto: Forsvaret

Takk for jobben, NOF!
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Jeg er en familiefar 
og yrkesoffiser som 
startet i Forsvaret i 
1994. Siden den 
gang har Forsvaret 
vært gjennom flere 
omstillinger. Noen 
kun for en enkelt 
forsvarsgren og flere som har vært 
gjeldende for hele Forsvaret. Bare siden 
2004 har jeg og min nærmeste familie 
vært direkte berørt av tre omstillinger, 
inkludert den vi nå står overfor.

Fra jeg begynte i Forsvaret har 
jeg lært at jeg kan påvirke en beslut-
ning frem til den er tatt. Når beslut-
ningen er fattet, stiller man seg lojalt 
bak den og selger den som sin egen. 

Beklager. Jeg kan dessverre ikke 
stille meg bak beslutningen i FMR. Vi 
har rett og plikt til å si i fra når 
beslutningen blir så feil som den er 
blitt i FMR. Beslutningen er heller 
ikke fattet enda. Forsvarssjefen har 
kun gitt sitt råd, og det er politikerne 
som skal fatte beslutningen.

Alle har hørt begrepet «nordom-
rådene», og mange bruker det ofte, 
men jeg er litt usikker på om alle vet 
hvordan regjeringens definisjon er. 

I FMRs pkt 2.2 Oppgaver og 
ambisjonsnivå står følgende: «…For 
Norges begrensede forsvarsstruktur 
vil hensynet til rene nasjonale inter-
esser og målsettingen om å bidra i 
internasjonal krisehåndtering måtte 
avveies nøye. Forsvaret har et tyde-
lig fokus på å møte fremtidige utfor-
dringer i nordområdene.»

 Jonas Gahr Støre har selv uttalt at 
for en spanjol vil nordområdene og 
nordområdesatsingen kanskje være 
noe som går fra Oslo og nordover. 
Ja, for en som bor så langt sør, vil 
Oslo virke langt mot nord.For en 
som bor i Norge stemmer ikke dette.

 Forsvarets permanente fotav-
trykk i nord reduseres betraktelig. 
Det skisseres fortsatt bruk av områ-
det i forbindelse 
med større nasjo-
nale øvelser og 
NATO-øvelser.

Er det det vi 
skal være i frem-
tiden? Et område 
for alliert tre-
ning? Et gedigent 
øvingsfelt?

Fra november 
ti l april, med 
h o v e d v e k t  i 
februar og mars, 
skal vi invaderes av norske og uten-
landske avdelinger som raserer vei-
ene og naturen vår?

Samtidig har vi mistet mange 
arbeidsplasser. Jagerflyene i Bodø 
flyttes til Ørlandet.
«Forsvaret har et tydelig fokus på å 
møte fremtidige utfordringer i nord-
områdene».

Tydelig fokus på nordområdene? 
Sett fra hvilket ståsted? En spanjols 
ståsted? Jeg ser ikke fokuset tydelig 
i FMR. Kan hende jeg ikke ser sko-
gen for bare trær.

 Se for deg en litt tilspisset situa-

sjon i fremtiden etter at tiltakene i 
FMR er gjennomført. Norge er i 
disputt med Russland og andre land 
om ressursene i Barentshavområdet. 
Det er samtidig kommet en ny for-
svarsstudie som sier at vi skal øke 
fotavtrykket i nord og at den nye 
kampflybasen blir lagt et sted nord 
for polarsirkelen.

 Hvordan vil Russland reagere på 
dette? Norge rus-
ter opp for å 
møte trusselen? 

Det vi i prak-
sis gjør er å flytte 
tilbake det vi har 
flyttet på i dag, 
men siden vi har 
hatt så lite tilste-
deværelse i de 
siste 20 årene, så 
ser de på det som 
e n  p rovok a -
sjon. Jeg har 

store vanskeligheter med å se at det 
er sammenheng mellom regjeringens 
uttalte nordområdesatsning og til-
takene i FMR.

 Control and Reporting Center 
(CRC) Sørreisa driver luftovervå-
king og produksjon av gjenkjent 
luftbilde (RAP). I fjellanlegget i Sør-
reisa er det investert ca. 2 milliarder 
kroner, to tusen millioner kroner!

FMR har foreslått å flytte CRC 
Sørreisa ned t i l Reitan ved 
Bodø. Denne flyttingen vil skje rett 
etter at den siste oppgraderingen til 
400 millioner er blitt gjort. Selve 
flyttingen er estimert til å koste ca 
500 millioner i investeringer. Dette 
kommer på toppen av alt som da 
allerede vil være investert i Sørreisa 
Er dette en fornuftig måte å bruke 
skattebetalernes penger på?

Når jeg er i uniform ute blant 
sivile, kan jeg ofte få spørsmål som: 

Forsvarssjefens fagmilitære råd 
sett fra en familiefars og yrkesoffisers ståsted

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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Jeg har store vanskelig

heter med å se at det er 

sammenheng mellom 

regjeringens uttalte 

nordområdesatsning og 

tiltakene i Fmr.
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Forsvarssjefens fagmilitære råd 
sett fra en familiefars og yrkesoffisers ståsted

«har dere (les Forsvaret) brukt skat-
tepengene mine på en fornuf-
tig måte i dag?» 

Dette har jeg stortsett alltid kun-
net svare ja på, med god samvittig-
het. Blir FMR tatt til følge så føler j
eg ikke at jeg kan svare det samme. 
Etter at FMR ble offentliggjort så får 
jeg heller ikke det spørsmålet lenger.

Det er byttet ut: «Hva er det dere 
driver på med i 
Forsvaret? Byg-
ger ut for flere 
hundre millioner, 
bare for å flytte 
når det er ferdig 
utbygd! E’ dok-
ker stein hakke 
tuillat? D’ e’ jo 
galskap!»

Hva skal jeg 
svare til dette? 
Hva med folkets forsvarsvilje oppi 
alt dette? Skattebetalerne betaler sin 
skatt mer eller mindre frivillig. De 
forventer at statens skatteinntekter 
blir forvaltet på en fornuftig måte. 
Hvilken tillit vil de få til systemet 
når en etat tilsynelatende kaster pen-
ger ut av vinduet? 

Forsvarssjefen har uttalt at de 
kun har sett på økonomi i FMR. 
Uansett hvordan man vrir og vender 
på det så er man nødt til å ta perso-
nellet med i betraktningen også. 
Uten oss er det ikke noe Forsvar. 
Behovet for trygghet og sikkerhet er 
to av de mest grunnleggende beho-
vene et menneske har. Trygghet i 
forhold til jobb, sikkerhet i forhold 
til at man har en inntekt slik at man 
kan fylle primærbehovene for seg 
selv og sine nærmeste.

Penger er ikke alt! Penger kan 
ikke kompensere for tapt tid med 
familien. I Forsvaret er det mange 
som har spesiell og kritisk kompe-

tanse som er ettertraktet på det 
sivile markedet. Forsvaret har brukt 
tid og ressurser på å utdanne dette 
personellet. Når avdelinger legges 
ned, vil mye av dette personellet 
kunne finne seg en sivil jobb i stedet. 
Dette er en kompetanse som Forsva-
ret ikke klarer seg uten. Hva vil det 
koste i tid og ressurser å bygge opp 
denne kompetansen og erfaringen 
på nytt? Jeg vet ikke, men det er dine 
skattepenger som betaler for dette.

Forutsigbarhet skaper trygg-
het. Jeg er yrkesoffiser og familiefar 
med barn i barnehage og skole. 
Siden 2004 har jeg vært med på tre 
omstillinger, inkludert det siste for-
slaget fra FMR. Avdelingen jeg tje-
nestegjorde ved i Bodø ble flyttet til 
Rygge. Dette medførte at jeg tok 
med meg familien til Værnes. Der 
begynte jeg 1. august 2007. Da jeg 
hadde jobbet der i litt over en måned 

kom forslaget fra 
FS -07, Værnes 
skulle legges ned.
Vi bestemte oss 
da for å flytte til 
Sørreisa. Min 
kone er herfra og 
vi har en stor 
familie og et stort 
sosialt nettverk 
her. En av hoved-
grunnene til flyt-

tingen var den uttalte nordområde-
satsningen. 

I FS -07 ble det tilført flere avde-
linger i Indre Troms. Ut fra de sig-
nalene som kom i 2007, så trodde vi 
at dette var et trygt område å boset-
te seg i forhold til jobb. I forhold til 
signalene i FMR så er det ikke like 
trygt lenger. 

Siden jeg er yrkesoffiser og 
beskyttet av oppsigelsesvern, så vil 
jeg «alltid» ha en jobb å gå til. Det 
eneste spørsmålet er hvor denne job-
ben kommer til å være. Hva med 
min kone og hennes karriere? Hva 
med stabile oppvekstforhold for 
mine barn?

Mitt eldste barn hadde bodd på 
fire forskjellige steder og gått i fire 
forskjellige barnehager før hun 
begynte på skolen. Skal jeg begynne 
å pendle? Overlate alt ansvar for hus 
og hjem til en kone i full lærerjobb? 
Hvor lenge går det?

Vi kjøpte oss et gammelt hus da 

vi flyttet hit til Sørreisa. Det var 
godt vedlikeholdt og alle naboene er 
i familie med min kone. Perfekt sted 
for våre barn å vokse opp. Vi 
bestemte oss raskt for å renovere og 
bygge ut huset, og er nå midt i den 
prosessen. Det er her vi har sett for 
oss å kunne bo til vi blir gamle. Det 
er her vi ønsker å leve.

I innledningen skrev jeg at For-
svarssjefen har gitt sitt råd til poli-
tikerne. Politikerne skal fatte sin 
beslutning på grunnlag av helhets-
bildet, altså hva som er best for AS 
Norge. Det er de jeg nå setter min 
lit til. Jeg stoler på at de ser galska-
pen i ødslingen med skattebetalernes 
kroner, og iverksetter tiltak deretter.

Jeg forstår at FMR er økonomisk 
drevet, og at intensjonen er å iverk-
sette tiltak for å spare penger uten 
at det går utover operativiteten. Dis-
triktspolitikk er et stort ikke-tema.

At det skal lønne seg å legge ned 
CRC Sørreisa, det mest moderne fjell-
anlegget vi har, for så å flytte perso-
nellet og mesteparten av materiellet 
til et nybygg på Reitan forstår jeg 
ikke. Forsvaret vil da bruke flere hun-
dre millioner på å investere i et unød-
vendig bygg et nytt sted, og det vil ta 
flere tiår før man får innsparingen. 

Blir CRC Mågerø flyttet til CRC 
Sørreisa så krever det ingen investe-
ringer, og innsparingen vil starte fra 
første dag.

Forsvarets største ressurs er per-
sonellet. Dette er noe man må ta 
hensyn til uansett hvor økonomisk 
drevet en studie er. Det er ikke alt 
som kan måles i penger.

Jeg sitter alene ved kjøkkenbor-
det og skriver dette, men jeg vet at 
jeg ikke er alene om å være i den 
situasjonen jeg er i. Mange avdelin-
ger er berørt. Jeg vet også at det er 
flere som har lik mening som meg i 
forhold til FMR.

Avslutter med et sitat fra Dalai 
Lama: «If you think you are too 
small to make a difference, try sle-
eping with a mosqito». 

 
daNieL TeVik

Familiefar og Yrkesoffiser

Dette ble skrevet første uken etter 
at FMR ble offentliggjort.

«mitt eldste barn hadde 

bodd på fire forskjellige 

steder og gått i fire for

skjellige barnehager før 

hun begynte på skolen»
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Helgen 27-29 januar var 

styrene i elev og kadettut-

valgene samlet til sitt første 

styremøte. 

Under høstkonferansen til elev- 
og kadettutvalgene på Lilleham-
mer i høst ble det valgt nytt styre 
i begge utvalgene, og siste helg i 
januar hadde det nye styret i 
elevutvalget, NEON, sitt første 
styremøte på Krigsskolen på 
Linderud. Styret består av repre-
sentanter fra alle befalskolene 
som samles fire helger i året for 
å jobbe for befalselevenes rettig-
heter. 

I løpet av helgen staket det 
nye styret opp kursen for det 
kommende året, ved blant annet 
å vedta nytt handlingsprogram. 
Blant sakene elevutvalget jobber 
for, er gradsopprykk for elever 
på flerårige befalskoler i Forsva-
ret. I dag er det ulik praksis når 
det gjelder dette, og elever ved 
FTBS, BSES og FIH går i hen-
holdsvis to og tre år som verne-
pliktige/korporaler. En annen 
problemstilling er hvordan befal-
selever i dag får lavere økono-
misk godtgjørelse for utdan-
n ingså re t  s i t t ,  enn de t 
vernepliktige inne til første-
gangstjeneste får.

NEON ønsker å være et tale-
rør for befalselever, både oppo-
ver og utover, og ta vare på elev-
enes rettigheter, ved å fronte det 
som opptar elever rundt omkring 
i forsvaret. Det er også viktig for 
oss i NEON å gi NOF sentralt 
en forståelse for hva som foregår 
i elevens hverdag, hvilke utfor-
dringer vi står overfor nå, og hva 
som venter oss i fremtiden. På 
denne måten kan vi være med å 
påvirke hvordan morgendagens 
forsvar skal se ut.  Det nye hand-
lingsprogrammet kan leses på 
www.nof.no. 

NYTT sTYre i NeoN: Fra venstre: sondre skarstein, magnus strømme, hans falck, isabella dahl, julie fossem, 
jon henrik landsrød. Ikke tilstede på bildet: Anders Horten, vegard fagerland, jannike haugen, victoria jacobsen.

Vil påvirke morgendagens forsvar
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LAST NED NORSK  
VOLVO APP

MEDLEMMER AV NORGES OFFISERFORBUND FÅR YTTERLIGERE MEDLEMSRABATT.
* Veil. pris inkl. frakt-, leverings- og adm. kostnader levert Oslo. Gj.sn. forbruk 4.5 – 10.2 l/100 km. cO2-utslipp 119 – 237 g/km. Tilbudet gjelder alle nye 2012 
modeller (unntatt Flexifuel) ut mars 2012 eller så langt beholdningen rekker. Alle Volvos dieselmodeller har partikkelfilter som standard. Forbehold om trykkfeil. 
Avbildet bil kan ha ekstrautstyr. Treff Volvo på facebook.com/volvocarsno og volvocars.no. For mer info skann QR-koden til venstre eller send SMS ”VOLVO” til 2330.

 VOLVO V60

NAVIGASJONSPAKKE 
NAVIGASJONSPAKKE
• Navigasjon RTI m/7’ skjerm • Se DVD-film i nav. skjerm når 
bilen står parkert • High Performance multimedia 4x40W/8 
høyttalere • USB/Bluetooth/Audiostreaming/DAB-forbredt 

Kampanjepris KR 4 950,-   verdi kr 13 800,-

2012 MODELL

VOLVO V60 DRIVe MAN

VEIL. Fra kr 332 800,-*
VOLVO V60 DRIVe AUT

VEIL. Fra kr 351 800,-*
NYHET! DRIVe med automat kommer i midten av mars 2012

Som befalselev og relativ fersk i for-
svaret, får vi høre gang på gang at 
det er vi som er fremtiden, og neste 
generasjons forsvar. I disse dager, da 
fremtiden står sterkt i fokus, med 
FMR og diskusjonene rundt mor-
gendagens forsvar, mener jeg dette 
er noe som bør være med i tanke-
gangen, og ikke kun bli stående som 
en klisje. Når man planlegger frem-
tiden, er det jo vesentlig å ta høyde 
for ikke bare hva fremtiden bringer, 
men også hvem som bringer den, 
nemlig dagens ungdom. 

Valg av utdanning er planlegging 
av egen fremtid. Dagens ungdom 
ønsker muligheter. Mulighetene for 
norsk ungdom i dagens samfunn er 
utstrakte, og det er lite som begren-
ser hva man kan gjøre. For at For-
svaret skal kunne hevde seg i kon-
kurransen om de beste hodene, må 
vi jo også ha de beste tilbudene, det 

være seg både utdanning og jobb. 
Målet med en utdanning, er jo 

som kjent jobbmulighetene som ven-
ter deg i enden. Valg av utdanning 
henger jo da ofte sammen med 
muligheter på jobbmarkedet i etter-
tid. Dagens befalsordning innbyr 
ikke til et langvarig forhold, med 
tanke på at forholdet brått tar slutt 
i det man fyller 35 år. En utdanning 
og yrkesvei med en slik kortvarig 
fremtidsutsikt fører til at mange 
skremmes fra å ta fatt på veien i 
utgangspunktet, eller velger første 
og beste avkjørsel, med fersk kom-
petanse i bagasjen. Vi mister de 
beste hodene, og det som kan være 
nyttige ressurser for Forsvaret på 
lang sikt. 

For at utdanning i Forsvaret skal 
beholde nødvendig tyngde og anse-
else, er en tilpasning til dagens sam-
funn uhyre viktig. For å kunne holde 

på nødvendig kompetanse og få til 
kontinuitet også på lavere nivåer, må 
man ha tilbud som frister. Dagens 
avdelingbefalsordning gjør ikke det. 
For at vi som elever skal kunne se 
for oss en fremtid i uniform, må vi 
se muligheter på sikt. Det er ikke 
alle som ønsker høyere utdanning, 
men som likevel har kompetanse 
Forsvaret er avhengig av, dette gjel-
der i stor grad teknisk personell, noe 
Forsvaret i dag sliter med å rekrut-
tere nok av.  Da er det et paradoks 
at ordningen som i teorien skal ta 
vare på personellet, i praksis er med 
på å hindre rekruttering og videre-
føring av viktige ressurser. Fremti-
den finnes allerede, det gjelder å ta 
vare på den. 

JuLie fosseM, fTbs

Utdanningen må tilpasses framtiden!

Befalsbladet_0112.indd   45 01.02.12   13.56



Dessverre er det enkelte som ikke 
har søkt, for de trodde det gikk 
automatisk, men slik er det ikke. Så 
husk, send søknad så snart du mot-
tar brevet fra NAV.

uttak av folketrygd og TPo fra 62 år.
I mange fora som samler forsvars-
pensjonister blir det diskutert om 
man skal ta ut folketrygd i tillegg 
til pensjon fra TPO ved 62 år, som 
det gis mulighet for. Mange ringer 
meg og spør hva jeg mener, og hva 
som er fordeler og bakdeler med en 
slik ordning. Jeg anbefaler verken 
det ene eller andre, det må være opp 
til den enkelte å ta beslutningen 
selv.

Vil her komme med ett regneek-
sempel på en offiser som tar ut fol-
ketrygden fra 62 år.

Nils hadde en årslønn (sluttlønn) 
på 500.000, full opptjeningstid i 
SPK og Folketrygden,

Sluttpoengtall 5,31 og 40 år med 
poeng. Nils vil ha flest mulig penger 
fortest mulig. Han velger å benytte 
sin nye rett til å ta ut alderspensjon 
fra Folketrygden fra 62 år. Det betyr 
at Nils går gjennom tre forskjellige 
pensjonsperioder.

PeriOde 1: 
Fra 57/60 til 62 år:
Nils tar ut sin tjeneste-
pensjon en gang mel-
lom 57 og 60 år og 
begynner på en alders-
pensjon som beregnes 
som (500.000 x 0,66) 
= 330.000 kr pr. år til-
svarende 27.500 kr 
brutto pr. måned før 
skatt. Denne pensjons-
inntekten varer til 62 
år.

PeriOde 2. Fra 62 til 67 år.
Når Nils blir 62 år tar han ut hel 
alderspensjon fra Folketrygden. Hans 
basispensjon er 250.311. Forholdstal-
let som skal benyttes for 1953-kullet 
ved uttak 62 år er anslått til 1,341. 
Det gir følgende alderspensjon fra 
Folketrygden: (250.311: 1,341) = 
186.600 kr. Pr år tilsvarende 15.555 
kr. Pr måned brutto før skatt. Denne 
pensjonen har han da på toppen av 
sin alderspensjon fra SPK. Det skjer 
ingen samordning i SPK før ved 67 
år. Hans pensjoner blir nå:

Fra SPK: 
66 prosent alderspensjon 
uten samordning  330.000
Fra Folketrygden: 
Alderspensjon, redusert 
for tidlig uttak: 186.660
Samlede alderspensjoner  516.660
Nils har nå en årlig pensjon på 
516.000 kr tilsvarende 43.055 kr pr 
måned brutto før skatt.
Hans pensjonsinntekt er nå høyere 
enn hans tidligere lønn (!). Denne 
høye inntekten varer i 5 år – 67 år.

PeriOde 3. Fra 67 år.
Når Nils blir 67 år skal hans tjenes-

tepensjon fra SPK samordnes. Fol-
ketrygden vil fortsette som før, fordi 
han alt hadde 40 poengår og et høyt 
sluttpoengtall ved 62 år. SPK vil nå 
foreta en samordning der det skal 
samordnes som om han har ventet 
med å ta ut Folketrygden til 67 år. 
Regnestykket ser nå slik ut. (For å 
ikke komplisere unødig er regule-
ringer utenom). 
Se boksen nederst på siden.

Som det fremgår blir Nils sin pen-
sjon samordnet i SPK som om han 
har ventet med å ta ut folketrygden 
til 67 år. At han har «spist av « fol-
ketrygden i 5 år dekker ikke brut-
togarantien.

Hans samlede alderspensjoner 
ved 67 år er nå 279.064 kr pr år 
tilsvarende 23.255 kr pr måned før 
skatt.

Om en så sammenlikner med en 
som ikke har tatt ut Folketrygden 
mellom 62 og 67 år, vil

han få 330.000 kr pr år. Nils som 
har tatt ut full folketrygd i 5 år, må 
nå klare seg med 50.936 kr lavere 
årlig pensjon, livsvarig. Det tilsvarer 
4.245 kr. lavere pensjon brutto pr 
måned.

Har du søkt om pensjon?

Alderspensjon fra Folketrygden:
Grunnpensjon: 85 % G =  67.344 Levealdersjustert: 67.344 : 1,341 = 50.212
Tilleggspensjon:  182.977 Levealdersjustert: 182.977 : 1,341 = 136.488
Sum basispensjon:  250.311 Levealdersjustert alderspensjon:         186.550
Alderspensjon fra SPK :
Før samordning: (500.000 x 0,66 ) =  330.000
- samordningsfradrag for GP:                59.412
- samordningsfradrag for Tp:               182.977
= etter samordning:           87.611
Levealdersjustering, forholdstall 67 år : 87.611 : 1,054 =     83.122
+ Garantitillegg fra SPK 300.00 – ( 237.486 + 83.122 ) =      9.392
Sum alderspensjon fra Folketrygden og SPK:                     297.064

Har du søkt om pensjon?
Terje With
Leder i NOFs pensjonistutvalg

PensjonistspaltaCa. 3 måneder før du fyller 67 år, mottar du et brev fra NAV angå-

ende pensjon og samordning. Du må deretter søke om pensjon til 

NAV skriftlig eller over nett snarest slik at du får din rettmessige 

pensjon fra du fyller 67 år.
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fra Nof kaleNdereN

www.nof.no 
•  Logg inn på «min NOF» dette er en side hvor du kan sjekke forsikringer, og  

opplysninger om ditt medlemskap.

arrangement dato sted
Samråd     7. februar  Kristiansand
PU-konferanse  8. februar   Rygge
Forbundsstyremøte  9. februar  Oslo
NOF-samling   22.-23. februar  Oslo
Oppstart vårsprett  1. mars   Norge
NOFKA/NEON  23.-25. mars ukjent
Lederkonferanse  26.-28. mars  Lillistrøm
Påske ferie  31. mars - 9. april Stengt

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 tillitsvalgte som  
uredd taler medlemmers 
sak direkte til politisk 
ledelse i samrådene,  

og til Lo for å engasjere 
seg for et styrket 

forsvar.

…og ris

til fPT for usedvanlig  
treg saksbehandling  
av erstatning for ikke  

avviklet ferie.

JUBILEUMSMIDDAG
23. juni arrangerer 333 skvadron jubileumsmiddag i anledning 
vårt 70 årsjubileum. Personer med nåværende eller tidligere 
tilknytning til avdelingen inviteres til å melde seg på jubileums-
middag 23. juni, som arrangeres ved avdelingen på Andøya. 

Påmelding sendes per e-post til:
Tor Magnus Hjartøy - thjartoy@mil.no
Truls V. Beckhaug  - tbeckhaug@mil.no
Pris: 250kr, betalingsinformasjon fås etter påmelding.

Har du sett han? Han finnes baade her og der Han har en merkværdig evne til at stille 
sin egen person i forgrunden præsentere den i mest mulig flatterende belysning. Han 
er tjeneste villig og viser sin absolutte underkastelse av en overordnet. Han unlater 
aldig aa vise sin magt mot en undergiven. Et ubeskrivet fornøiet uttrykk hviler naar han 
mottar et naadig nik som belønning for aapning av en dør.Om du møter denne mann saa 
gaa av veien for han. Han fjollete, intetstigende smil er en maske. Han benytter den før-
ste og beste anledning til at baktale dig. Han anser sig selv som universets midtpunkt. 
Sky han som pesten!

Der finnes også en anden mand. Det er en impulsiv karakter. Hans optreden er 
nokså kantet og sjelden innadvent. Han bruser lett opp, men når stormen har lagt sig 
skinner solen. Han dølger ingen baktanker og viser sitt rette ansikt. Han er ikke velset 
sine overordnede men omgaas kameratslig med sine underordnede. Paa denne mand 
kan du stole. Hans blikk fester sig ikke inendfor egeninteressens sfere og hans handlin-
ger er ikke dikteret av egennytten. Støtt denne mand i hans bestræbelser.

Den ene og den anden

FOr 100 år Siden
Utdrag fra Underofficersbladet • Kristiania 1912

333 SKVADRON

    FOR KONGE OG FEDRELAND      
LUFTFORSVARET LUFTFORSVARET

333 SKVADRON

    FOR KONGE OG FEDRELAND      
LUFTFORSVARET

333 SKVADRON

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

NORSK FLYTTEFORBUND

40 år 1963-2003

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	 ❦

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

	 ❦

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

	 ❦

Kongstein 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

Returadresse: Befalsbladet, Møllergata 10, 0179 Oslo
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