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Park Inn.
Adding color to lifesm

Hotels you can rely on:

radissonblu.com

Vårt avtalenummer er 110712. Dette må oppgis  
ved bestilling på telefon 02525, eller grønt nummer  
800 160 91. I tillegg kan du ta direkte kontakt med  
det hotellet du ønsker å benytte.

Ved booking for mer enn 10 personer kan egne  
priser fremforhandles med hotellet.

Betaling  
Individuelle utgifter skal betales i sin helhet ved avreise.

Ny hotellavtale for medlemmer i NOF hos Radisson Blu!

Avtalen betinger at det enkelte hotell har 
kapasitet i tidrommet du ønsker å ta inn. 
Ideelt tilbud for deg som vil ha en helgetur  
til Oslo, eller har behov for mellomlanding  
på Gardermoen.

Vårt avtalenummer er 110712. Dette må oppgis  
ved bestilling på telefon 02525, eller grønt nummer  
800 160 91. I tillegg kan du ta direkte kontakt med  
det hotellet du ønsker å benytte.

Ved booking for mer enn 10 personer kan egne  
priser fremforhandles med hotellet.

Betaling
Individuelle utgifter skal betales i sin helhet ved avreise.

Avtalen betinger at det enkelte hotell har kapasitet i tidrommet du ønsker å ta inn. Ideelt tilbud for  
deg som vil ha en helgetur til Oslo, eller har behov for mellomlanding på Gardermoen.

Pris 2012 Standardrom
OSLO Ukedag Helg
Radisson Blu Scandinavia Hotel 1495 995
Radisson Blu Plaza Hotel 1525 1195
Radisson Blu Nydalen 1295 895
Radisson Blu Park Hotel 1295 895
GARDERMOEN Ukedag Helg
Radisson Blu Airport Hotel 1595 995

Pris 2012 Standardrom

OSLO Ukedag Helg

Park Inn by Radisson Oslo 1095 895

GARDERMOEN Ukedag Helg

Park Inn by Radisson Oslo Airport 1295 895

Ny hotellavtale for medlemmer i NOF hos Park Inn by Radisson!

parkinn.com 



Fredag 23. mars ble Langtidsplanen for Forsvaret 2013–2016, fremlagt av Regjeringen. I denne sammen-

heng registrerer jeg at fra å nesten ikke få justert ett komma i Forsvarssjefens opprinnelige plan, så har 

vi nå oppnådd en «etter mitt syn» betydelig justering. Nesten alle vedtak Landsstyret gjorde i november 

2011, er nå inne. Forbundet har utover det formelle løpet, gjennom lokalt og sentralt engasjement og med 

drahjelp av Landsorganisasjonen (LO), klart å fremme en argumentasjon som har vært med å bidra til 

endringer. Dette gjør at det som nå foreligger i hovedsak er en god plan. Det som fraviker fra Forsvars-

sjefens råd, mener jeg hovedsakelig er underbygget av gode fagmilitære argumenter. Et foreløpig resultat 

fremkommet av godt fagforeningsarbeid, men vi kan ikke hvile på våre «laurbær».

Rett etter fremlegging gikk den historiske og vellykkede lederkonferansen mellom NOF og BFO av 

stabelen, med tittel «felles fremtid», hvor dag 2 i stort var viet Langtidsplanen. 24. april gjennomførte vi, 

sammen med LO, høring i Utenriks- og forsvarskomiteen. Vårt hovedfokus var innenfor områdene øko-

nomi sett opp mot de fremtidige behov for økte forsvarsbudsjetter, og hva finansieringsløsningen for F35 

gir for andre investeringer. Videre hvor en lokalisering av QRA i nord bør skje. Både fra Andøya og Bodø 

er det kommet innspill som viser at forutsetningen som er lagt til grunn i kampflybaserapporten, er endret. 

I tillegg var det viktig å få adressert mangelen på involvering og argumentasjon bak vedtaket om å flytte 

Luftforsvarets øverste ledelse (LØL) til Reitan. Samt bekymringen for at nedleggelsen av CRC Mågerø, vil 

føre til en svekket redundans i den militære luftromskontrollen i Norge, og usikkerheten i de økonomiske 

grunnlagstall. Kompetansetap, nye økonomiske forutsetninger, manglende involvering, større sårbarhet, 

er faktorer som vi mener gjør det påkrevd å utsette de valg som foreligger i de ovennevnte lokaliserings-

spørsmålene, slik at disse kan utredes nærmere, før Stortinget fatter sin beslutning. 

Forbundet gav også innspill til den foreslåtte Personellreform og strategisk personellstyring, samt det 

positive i at startskuddet for en helhetlig revidering av befalsordningen endelig er på plass. Ved innføring 

av lov om personell i 2005, ble det gjort flere fundamentale endringer i befalsordningen, bl.a. innføring 

av avdelingsbefal, fjerning av normalavansement og erstatning av beordringssystemet med et søknadssys-

tem.  Alt argumentert ut fra det nye innsatsforsvarets behov. Det blir således helt feil som enkelte hevder 

at personellområdet ikke er omstilt, men snarere grunn til å spørre om omstillingene har vært vellykkede. 

Fremtidens forsvar blir mer og mer profesjonalisert. Nå har vi muligheten til å lære av tidligere feil og 

få på plass en ny befalsordning, hvor også de vervede inkluderes.  

Dette bringer meg over på pilotprosjektet Generalinspektøren for Hæren har igangsatt og det gledelige 

at det nå er yrkestilsatt 12 tidligere avdelingsbefal i TMBn og FSK/HJK, og gitt de en tilleggsspesialist-

betegnelse. At Hæren nå lemper på selvpålagte bindinger og at personellet gis livslang tilsetting ut fra 

annerkjennelse med bakgrunn i realkompetanse og ikke krav til bachelor er særdeles viktig, og følger opp 

praksisen til øvrige GI-er. Det viktige for forbundet nå, er å bidra konstruktivt. Når forutsigbarhet og 

like muligheter for befalet er ivaretatt, er jeg åpen og ikke bekymret for å diskutere løsninger i alle for-

hold knyttet til befalsordningen. Herunder også nytt gradssystem, sett opp mot det andre allierte har. Jeg 

utfordrer i denne sammenheng dere alle til fortsatt å komme med konstruktive innspill til denne debatten. 

Godt fagforeningsarbeid og stø kurs
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 Fremtidens forsvar blir mer og  

mer profesjonalisert.
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Er forsikringene 
i ordEn til fEriEn?
Vet du at ved å samle dine forsikringer  
gjennom forsvarets Personellservice  
får du både gode forsikringer og våre  
beste betingelser. 

Spar inntil 40% på forsikringene  
dine gjennom fP og SpareBank1.

ta kontakt med oss for en hyggelig forsikringsprat på tlf. 21 07 57 20  
eller på mail: sparebank1@fp.no. 
God sommer! 
Hilsen Bettina og Kristin.

Forsvarets Personellservice

Telefon: 21 07 57 00 • www.fp.no

8500 FP Annonse.indd   1 25.04.12   14.12
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ToRbjØRN boNgo, NeSTLedeR i Nof

Høsten 2010 startet Forsvaret opp 
arbeidet med å legge grunnlaget for 
Forsvarets neste langtidsplan. En ny 
plan som skal avløse den langtids-
plan som vi er inne i nå, og som ble 
vedtatt i 2008 av Stortinget og 
omhandler årene 2009–13. Arbeids-
takerorganisasjonene ble også invol-
vert i arbeidet, gjennom et opp-
startsmøte hvor det ble diskutert 
hvordan organisasjonenes delta-
kelse i arbeidet skulle ivaretas.  

føringer. En rett til deltakelse som 
fremkommer av Hovedavtalen. I janu-
ar kom forsvarsministeren med sine 
føringer til forsvarssjefen for hvilke 
rammer han skulle forholde seg til.

Arbeidet fortsatte utover våren 
2011 med stabsarbeid internt i FST, 
og hvor generalinspektørene med sine 
staber også var involvert og leverte 
innspill. Organisasjonene ble oppda-
tert på fremdriften gjennom referan-
segruppemøter, og også etter hvert 
deltakelse på synteser hvor helheten 
ble forsøkt samlet og oppsummert. 

Tidlig høst 2011 begynte man å 
se konturene av en helhetlig plan, og 
i slutten av oktober fikk organisasjo-
nene overlevert et utkast til plan. Det 
ble deretter gjennomført en begrenset 
lokal drøfting, mens organisasjonene 

sentralt avga høringsuttalelse til 
utkastet.  Landsstyret i NOF behand-
let 15–17. november utkastet, og ved-
tok de mål som forbundet skulle 
arbeide for. 

Samråd. 24. november overleverte 
forsvarssjefens sin anbefaling til for-
svarsministeren. Dette markerte også 
et faseskifte, hvor forbundets påvirk-
ning forlot hjemmelen i Hovedavta-
len, og ble flyttet over til politisk 
påvirkning. Dette ivaretok forbundet 
gjennom møter med byråkrati i FD, 
med politisk ledelse i samme depar-
tement, møter med politiske partier 
på Stortinget og sist men ikke minst, 
gjennom fire samråd ulike steder i 
landet, hvor tillitsvalgte fikk anled-
ning å snakke direkte til minister og 
politikere på Stortinget. 

Regjeringens forslag. 23. mars, etter 
påvirkning fra organisasjonene, la 
Regjeringen frem sitt forslag til ny 
langtidsplan for forsvaret, St Prp. 
73S, og overlot ballen til Stortinget. 
I denne fasen fortsetter den politiske 
påvirkning gjennom NOF og BFOs 
felles lederkonferanse, deltakelse på 
høringer i Stortinget og møter med 
de politiske partier. 

avgjørelsen i Stortinget. Etter planen 
skal Stortinget fatte sitt vedtak i 

saken 14. juni. Da har vi en ny lang-
tidsplan for Forsvaret. Nå gjenstår 
det å sette denne ut i livet. Samtidig 
er det ikke slik at Stortinget fatter 
vedtak som i detalj forteller hvordan 
ting skal gjennomføres. Disse detal-
jene materialiseres seg først gjennom 
FDs iverksettelsesbrev (IVB) til for-
svarssjefen, og deretter FSJ gjen-
nomføringsdirektiv (GFD). 

iverksettelsen. Mot iverksettelsesbre-
vet vil forbundet påvirke politisk, før 
vi ved overgang til GFD igjen får vår 
hjemmel gjennom Hovedavtalen. 

Så vil det være slik at mange av 
de tiltak som Stortinget vedtar før 
sommeren inneværende år, vil ta 
mange år å implementere, og vil gi 
ringvirkninger ned til den enkelte 
arbeidsområde. Noen som vil gjøre 
at våre tillitsvalgte på alle nivå, skal 
være med i henhold til Hovedavta-
len; å påvirke hvordan Stortingets 
overordnede vedtak skal settes ut i 
livet i mange år fremover. 

Veien frem til 
en langtidsplan
Når Stortinget den 14. juni i år vedtar den nye langtidsplanen for 

Forsvaret, som skal gjelde for årene 2013–16, er det slutten på en 

prosess som formelt startet opp for nesten to år siden. Samtidig er 

det starten på en ny prosess som kommer til å vedvare hele perio-

den og lenge etter det. 
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NOFs påvirkning

Oppnådde resultater

fØRSTe faSe: Mot forsvarssjefen i 
medhold av Hovedavtalen: 2011 vår og 
høst. Møter, synteser og innspill i forbin-
delse med forsvarssjefens utarbeidelse av 
fagmilitære råd. 

aNdRe faSe: Departementet og politisk 
ledelse: samråd, høringer og arbeid i fag-
ligpolitisk utvalg fra november til mars. 

TRedjefaSe: Stortinget: Påvirkning 
før endelig beslutning gjennom møter og 
innspill. 

fjeRde faSe: FD plan til forsvaret om 
hvordan Stortingets vedtak skal gjen-
nomføres (IVB). Politisk påvirkning. NOF 
hovedfokus - legge rammer for å ivareta 
berørt personell.  

feMTe faSe: Forsvarets gjennomføring 
av vedtak gjennom omstillingsarbeidet 
(GFD). NOF hovedfokus på å ivareta 
personellet, innenfor rammen av Hoved-
avtalen.

•  Brigaden bevares med tre bataljoner og 
egen ledelse. 

•  Heimevernets størrelse bevares, og 
styrket øving.

•  Det opprettholdes QRA i Nord-Norge.
•  Verneplikten bevares som fundament. 
•  Antall Orion P3C opprettholdes. 
•  CRC Sørreisa bevares. 
•  Forsterket fokus på personellområdet. 
•  Startskudd for en helhetlig revidering 

av befalsordningen.
•  Forsvarsbudsjettet styrkes med ca. 

600 mill. kr 

Saker som ennå ikke er innfridd:
•  Drifte nye kampfly fra to baser: Ørland 

og Bodø
•  Opprettholdelse av CRC Mågerø
•  Opprettholde Rygge som flystasjon i 

Sør-Norge og med LØL.

hØRiNg: NOFs Eigil Jespersen og Torbjørn Bongo 
under høring om langtidsplanen for Forsvaret tirs-
dag 24. april. FOTO: Tri Nguyen Dinh

fagMiLiTÆRT RÅd: I november i fjor overleverte forsvarssjef Harald Sunde Fagmilitært råd til forsvars-
minister Espen Barth Eide. FOTO: Terje Pedersen/ANB

SaMRÅd: Forsvarsminister Espen Barth Eide og statssekretær Roger Ingebrigtsen deltar på fagligpolitisk 
samråd om forsvaret i regi av LO i Tromsø i januar. FOTO: Anders Hauge Eltvik
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MaRgReThe MeyeR bRaTT (tekst)

For fire år siden var Mågerø fore-
slått nedlagt, sammen med Sørreisa. 
Nå varsler Langtidsplanen for For-
svaret på nytt om nedleggelse. For-
rige gang ble Mågerø reddet av man-
glende innsparingspotensial. Det 
gjenstår å se om det blir redningen 
denne gangen også. 

– Vi vet ikke helt hva vi skal for-
holde oss til. Det skaper dårlig stem-
ning på arbeidsplassen, sier kaptein 
Kristine Aabol, analyseoffiser.

Rekruttering. Flere av befalet på 
avdelingen som har søkt krigsskole 
vurderte å droppe søknaden på 
grunn av usikkerheten. Innen Kon-
troll & Varsling er Mågerø det ste-
det som flest ønsker å komme seg 
til etter endt utdanning.

– Jeg har anbefalt medarbeidere 
å søke, uavhengig av utfallet i Lang-
tidsplanen, sier Kristine.

For et fagområde som sliter med 
rekruttering fra før, kan nedleg-
gelse få store konsekvenser. Kristine 
ønsker ikke å bli igjen på en ribbet 
avdeling. Stemningen på avdelingen 
er spent, noen vegrer seg for å søke 
seg til stillinger på Mågerø i tilfelle 
man blir kompetansestyrt til Sør-
reisa eller Bodø ved en eventuell 
nedleggelse.  Jeg tror mange dyktige 
medarbeidere vil forsvinne, og en 
god del har allerede begynt å se seg 
om etter sivile jobber.

– Jeg vil ikke bli 
s i s t emann på 
avdelingen; når 
kompetanse for-
svinner,  vil ansva-
ret bli fordelt på 
færre og vi blir 
ikke i stand til å 
levere den opera-
tive kapasiteten 
som vi i dag kan.

14. juni skal Langtidsplanen for 
Forsvaret behandles i Stortinget.  Da 
vil den endelige beskjeden om avde-
lingens skjebne komme.

familien. Kristine har samboer og to 
barn i barnehagealder. Samboeren er 
også krigsskoleutdannet og var nylig 
avdelingsleder på Mågerø. Han har 
nå fått seg ny jobb i det sivile. 

– Det er greit at han fikk jobb 
utenfor Forsvaret, nå har vi hvert 
fall den sikkerheten og to bein å stå 
på om jeg ikke skulle få jobb med 
det første, det er en trygghet for 
familien, sier Kristine. Hun tror det 
er mange som ikke kommer til å 
flytte på seg, da de er godt etablerte 
med ektefelle eller samboer som 
også har karriere å ta hensyn til. 

– Om nedleggelse skulle bli ved-
tatt, er flytting uaktuelt for oss, sier 
Kristine.

Sørreisa ligger i Troms kommune. 
Nærmeste flyplass er Bardufoss, og 
derfra er det en kjøretur på en knapp 
time. Bodø er enklere å pendle til, 

men dagpendling er fortsatt ikke en 
mulighet. 

– Pendling kan ikke fungere for 
oss. Med to barnehagebarn vil ikke 
tiden strekke til, sier Kristine.

hvorfor? Ifølge GIL vil et koste 271 
millioner å flytte 94 av de 130 ansat-
te. Tillitsvalgt Raymond Olsen skjøn-
ner ikke helt regnestykket til GIL. 

– Vi kommer til å miste mye folk, 
derfor går ikke regnestykket opp, 
sier Raymond Olsen, NOF-tillits-
valgt ved Mågerø. Han undrer seg 

Langtidsdokument varsler flytting – personellet søker nye stillinger.

Kontroll- og varslingsmiljøet på Mågerø er planlagt flyttet til Bodø og 

Sørreisa i forslaget til ny langtidsplan. Personellet har begynt å søke 

nye jobber både i og utenfor Forsvaret, og er lei av usikkerheten. Et lite 

fagområde som sliter med rekruttering vil miste sårbar kompetanse.

SLuTTeN?: – Kristine Aabol ønsker en avklaring om avdelingen   hennes skal nedlegges eller ikke, 14. juni får hun svar. Foto: Forsvaret. 

Flukten har startetFlukten har startet

Raymond Olsen,  
ATV ved Mågerø. 
FOTO: Margrete Meyer Bratt.
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SLuTTeN?: – Kristine Aabol ønsker en avklaring om avdelingen   hennes skal nedlegges eller ikke, 14. juni får hun svar. Foto: Forsvaret. 

Avdeling CRC
baSe: Mågerø på Tjøme i Vestfold.

oPPgaVeR: CRC Mågerø skal sørge for kon-
tinuerlig overvåking og suverenitetshevdelse 
av norsk luftrom, primært i Sør-Norge. Om 
nødvendig kan de overta ansvaret for hele 
Norge og tilstøtende områder. Luftovervåkin-
gen foregår med radarer og andre sensorer 
og datamaskiner som lager et kontinuerlig 

oppdatert situasjonsbilde der man ser alle 
flybevegelser i luftrommet. 

CRC driver også stridsledelse, både i krise, 
fred og krig, ved at senteret leder og kontrol-
lerer luftoperasjoner med jagerfly og mis-
silsystemer.

Kilde: www.forsvaret.no

Flukten har startetFlukten har startet

over hvorfor Forsvaret gjennomfører 
et vedtak som er så usikkert.

Mågerø ble foreslått nedlagt i den 
forrige langtidsplanen. Den gangen 
var det tverrpolitisk enighet om at 
det vare fare for å miste luftovervåk-
ning for Sør-Norge. Linjekapasite-
ten mellom nord og sør har ikke 
bedret seg siden den gang.

– Ved å miste luftbildet over Sør-
Norge, mister vi kapasitet om å kon-
trollere fly i området. Vi har da ikke 
mulighet til å gi beslutningstakerne 
riktig beslutningsgrunnlag, sier Olsen.
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Morten Simble stod på beredskap 
til avdelingen i FSAN 2009. Opp-
setningen startet januar, i april var 
han operativ på feltsykehuset i 
Tsjad, på oppdrag for Norge. I sep-
tember, to dager før hovedferiepe-
rioden gikk ut, ble han innlagt på 
eget feltsykehus i Tsjad, senere ble 
han overført til Haukeland sykehus.

– Etter at jeg var ferdig med syke-
meldingen, tok jeg ut pålagte rekre-
asjonsdager og permisjon, sier Sim-
ble som var ferdig med permisjonen 
i desember.

Nof vant sak i 2009. NOF vant en 
lignende sak for et medlem om vel-
ferdstapet i 2009. I saken, som 
skapte presedens, fikk medlemmet 
utbetalt 1000 kroner dagen for man-
glende ferie i hovedferieperioden 
(mai–september).

Morten Simble mente at han også 
var innenfor denne kategorien og 
søkte til Forsvarets personelltjeneste 
(FPT) om å få erstatning. Han fikk 
ikke svar på mottatt krav, eller svar 
på hvordan saken hans lå an. Etter 
purringer fikk han endelig svar.

– Det eneste som stod i mailen 
var at det snart ville bli en avklaring, 
sier Morten. Dette svaret fikk Mor-
ten på telefon og mail etter gjen-
tatte purringer.

I januar 2012, nesten ett år etter at 
han sendte saken til FPT, ble det tatt 
en avgjørelse av Forsvarsstaben. 
Morten fikk et svar, men det var 
ikke det svaret han forventet.

– Jeg fikk avslag på kravet mitt, 
begrunnelsen var at jeg hadde vært 
sykemeldt og hatt permisjon, så de 
mente at jeg ikke hadde hatt noe 
velferdstap, selv om permisjonen var 
etter hovedferieperioden, sier Mor-
ten Simble til Befalsbladet.

I svaret kommer det frem at Sim-
ble har hatt 26 dager sammenheng-
ende permisjon. Simble forklarer 
denne permisjonen med at det var 
rekreasjonsdager og permisjon og 
ikke ferie. I særavtalen for interna-
sjonale operasjoner tilståes det to 
rekreasjonsdager og fem permisjons-
dager pr tjenestegjørende måned i 
operasjonsområdet, disse skal avvi-
kles etter hjemkomst.

flere feriesaker. Norges Offisersfor-
bund behandler flere feriesaker, der 
arbeidsgiver har sagt at ferieloven er 
brutt med forsett, noe som er krav 
til velferdserstatning etter § 14 i 
ferieloven.  

– Arbeidsgiver avviser kravet når 
personellet har fått rekreasjonsdager 
etter internasjonal tjeneste, sier 
Staale Idar Reiten, som er forhand-
ler for NOF i disse sakene.

Bakgrunnen for at en har permi-

sjonsdager i særavtalen, er at en job-
ber 7-dagersuke, og permisjonsda-
gene er derfor å anse som nødven-
dige fridager for å hente seg inn etter 
denne type tjeneste.

– Dette kan sammenlignes med 
prinsippet for dem som går skift/
turnus. Vi er uenig med forsvars-
staben om avslag i disse sakene. Vi 
kommer til å gå videre med disse 
sakene, for om mulig å få prøvd 
disse i retten, sier Reiten. Han anbe-
faler medlemmer som mener de har 
krav ift § 14 i ferieloven å sende 
disse sakene til NOF for oppfølging.

Morten Simble har forståelse for 
at noen ikke har mulighet til å ta ferie 
i ferieåret på grunn av blant annet 
beordring til internasjonale oppdrag.

– For enkelte avdelinger som rei-

Rekreasjon  
er velferd?
i 2009, etter at ferieloven ble endret, fikk et Nof-medlem 

medhold og fikk erstatning for velferdstap for ikke gjen-

nomført ferie i hovedferieperioden. Morten Simble søkte 

om tilsvarende. Nesten ett år etter fikk han avslag.

¾
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Ferieloven
•   Den alminnelige feriefritid etter ferielo-

ven er 25 virkedager (4 uker og 1 dag). 
imidlertid ble det i hovedtariffavtalen 
i staten for 2000–2002 enighet om en 
utvidelse med 5 virkedager for stats-
tjenestemenn, slik at total feriefritid i 
staten ble 5 uker. dette er videreført i 
hovedtariffavtalen senere. 

•   Tidspunktet for hovedferieperioden er 
1. juni – 30. september. innenfor denne 
perioden kan arbeidstakeren kreve å få 
avvikle en ferieperiode som omfatter 
18 sammenhengende virkedager, dvs. 
3 uker ferie. arbeidsgiveren kan ikke 
ensidig beslutte en oppdeling av ferien 
dersom arbeidstakeren krever 3 uker 

hovedferie i hovedferieperioden. denne 
bestemmelsen begrenser altså arbeids-
givers styringsrett. 

•   Arbeidsgiver har drøftingsplikt med hen-
syn til fastsetting av feriefritid og opp-
setting av ferielister. dersom partene 
ikke blir enige, er det arbeidsgiveren 
som bestemmer tiden for ferien.

•   Arbeidstakeren kan kreve erstatning for 
dokumenterte merutgifter som følger av 
en omlegging av ferien. arbeidstakeren 
plikter å gi opplysninger om merutgifter 
som vil bli krevet erstattet. opplysnin-
ger om dette skal arbeidstakeren gi 
under den drøftingen som på forhånd 
skal finne sted med arbeidsgiveren, før 

denne endrer fastsatt ferie. 
•   I tillegg kan arbeidstaker kreve erstat-

ning etter § 14. for velferdstap: dersom 
arbeidsgiver eller noen som handler på 
dennes vegne forsettlig eller uaktsomt 
unnlater å sørge for at arbeidstaker gis 
feriefritid og feriepenger i samsvar med 
reglene i loven her, plikter arbeidsgiver 
å betale erstatning. erstatningen skal 
omfatte det økonomiske tap og en rime-
lig erstatning for velferdstap. ansvaret 
kan lempes dersom det på grunn av ska-
dens omfang eller andre omstendigheter 
er rimelig at arbeidstaker helt eller 
delvis bærer skaden selv. 
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ser til Afghanistan er det jo nær-
mest umulig å ta ut ferie, en kan 
jo ikke trykke pause der nede på 
grunn av ferie, sier han.

– Jeg savner en åpen tilbakemel-
ding på hvordan vi som ansatte 
skal forholde oss til dette. Det er 
uprofesjonelt å ha så lang saksbe-
handlingstid uten en tilbakemel-
ding.

100 ubehandlede saker. Morten Sim-
ble er ikke alene om å ha ventet 
lenge på behandling av sin sak. I 
Brigadestaben som sender enkelt-
saker videre til FPT, sliter de med 
ressurser til saksbehandlingen. 

– I dette øyeblikk har vi i under-
kant av hundre slike saker, og 
avdelingen har behandlet utallige 
saker, sier Svein Kyrre Ludviksen.

Det har vært mye rot med prak-
sis i saksbehandlingssystemet. 
Dokumenter og søknader som har 
ligget skjult for andre enn saksbe-
handler i Brigaden har vært etter-
spurt fra saksbehandlere hos FPT. 
Og hvilke dokumenter som skal 

ligge til grunn har vært uklart.
– Det har gått mange dokumenter 
frem og tilbake i enkelte saker, og 
det har tatt lengre tid en nødven-
dig. Vi drukner i saker og bruker 
vanvittig mye stabskraft på dette, 
sier Ludviksen.

Brigaden har opparbeidet seg så 
mye erfaring at personelloffiserer 
i Sjøforsvaret som har fått inn slike 
saker, henvender seg til dem. 

– Det er meningsløst å behand-
le disse sakene som enkeltsaker. 
Det burde vært automatisk gene-
rerte spørsmål som de svarte på 
når de kom hjem fra beordringen, 
så kan de behandle de avdelingsvis. 
Det må til en endring slik at vi kan 
få hodet over vannet, sier Ludvik-
sen.

ingen kommentar. Forsvarets perso-
nelltjenester ønsker ikke å kom-
mentere enkeltsaker, men vil pre-
sisere at det er Forsvarsstaben som 
tar avgjørelsen i disse sakene. For-
svarsstaben har ikke svart på hen-
vendelser i denne saken.

HERADSBYGD - EIET TOMT PÅ 1000m2

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

HANSTAD - 500–800m2

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

ElverumLEDIGE TOMTER I

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

AUSTERGAARD

KONGSHEIM

RAUMARHEIM

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

E-post: elverum@boligpartner.no

– husene folk snakker om www.boligpartner.no

LOs juridiske avdeling
•   LOs juridiske avdeling består av 22 juris-

ter som er ansatt for å bistå Lo-medlem-
mer i arbeidsrettslige saker som, lønn, 
tilsettingsforhold, disiplinære forhold, 
militærstraffelov. 

•   Forbundsledelsen bruker også LO-
juridisk avdeling til rådgivning i saker og 
forhandlinger.

•   Store saker de har fått gjennom for NOF og 
som har betydning for alle medlemmer og 
forsvarsansatte i dag.

•   Kompensasjon for velferdstap ferie etter 
endring av ferieloven 2009. 

•   Stillingsvernet, førte til lovendring 2004.

Norges offisersforbund sammen med Los 
juridiske avdeling kom til forlik i en sak 
hvor et medlem som følge av beordring 
til tjeneste i en internasjonal operasjon, 
ikke fikk avviklet ferie. Medlemmet fikk en 
kompensasjon på 1000 kroner dagen for 
den planlagte ferien som en erstatning for 
velferdstapet.

¾
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I glasshangaren på Gardermoen militære flyplass ble det holdt en minneseremoni for de fem omkomne 

22. mars, en uke etter ulykken.

– Kjære pårørende, etterlatte, venner og kolleger. Det er med stor sorg vi er samlet her i dag for å min-

nes fem gode offiserskolleger i Luftforsvaret, åpnet Generalinspektøren for Luftforsvaret, Finn Kristian 

Hannestad med under seremonien.

Truls audun Ørpen
obeRSTLØyTNaNT, oSLo
SkVadRoNSjef, 335 SkVadRoN

Truls Audun Ørpen startet sin mili-
tære karriere på befalsskolen for 
Hærens sanitet i 1984. I 1990 kom 
han til Andøya og 333 skvadronen 
som flyger på Orion. Her fløy han 
frem til 1998, bare avbrutt av 2 år 
på Luftkrigsskolen. Etter endt test-

flygerutdanning begynte han som 
teknisk prøveflyger på flermotorfly 
i 1999. Truls hadde en sentral rolle 
ved Forsvarets logistikkorganisasjon 
i forbindelse med anskaffelse og inn-
føring av nye Hercules C-130J. Truls 
har gått stabsskole i Frankrike og 
hadde deretter flere stabsstillinger 
før han ble skvadronsjef på 335 
skvadronen sommeren 2010. Venner 
og kollegaer beskriver han som et 
menneske med et stort register å 

spille på. Han var en dedikert offiser 
og flyger; dyktig, seriøs, intelligent 
og en ledertype. Men mest av alt blir 
han omtalt som et sympatisk og 
sosialt menneske med en spesiell 
evne til å være positiv, omsorgsfull 
og ikke minst en gledesspreder. 
Truls var også kreativ, fargerik og 
interessant, og mange vil føle et stort 
savn etter det gode samværet og 
samtalene med Truls.
Truls Audun Ørpen ble 46 år.

Ståle garberg
kaPTeiN, oSLo
fLygeR, 335 SkVadRoN 

Ståle Garberg begynte på flyskolen 
i 1990 og har vært flyger på 335
skvadronen siden 1993. I 2009 ble 
han sendt på utveksling til Danmark 
for å bringe erfaring med den nye 
flytypen C-130J til Norge. Ståle ble 

valgt fordi vi visste han ville repre-
sentere Norge på en god måte. 
Under denne utvekslingen var han 
flere perioder i Afghanistan.
Ståle var en svært erfaren og dedi-
kert flyger, og han beskrives som en 
håndverker innenfor sitt fag. Nære 
kolleger omtaler han som en rolig 
og stødig fyr, som ikke tiltrakk seg 
unødig oppmerksomhet. Han hadde 
en naturlig autoritet i kraft av sin 

erfaring. Når han var fartøysjef vis-
ste kollegene at det ble en god flytur 
og at de var vel ivaretatt, både pro-
fesjonelt og mellommenneskelig. 
Når Ståle engasjerte seg i noe, var 
det med full innsats, og han full-
førte alltid det han startet på. Ståle 
huskes som en positiv kollega, som 
ofte hadde en humoristisk kom-
menta på lager.
Ståle Garberg ble 42 år.

Truls Ørpen (46) Ståle Garberg (42)

Befalsbladet 2/201114



Steinar utne
kaPTeiN, oSLo
fLyTRyggiNgSoffiSeR, 137 LufTViNg 

Steinar Utne startet sin militære kar-
riere i 1997, med befalsutdanning i 
Hæren. I 1999 begynte han på fly-
skolen, og gjennomførte deretter 
Luftkrigsskolen. Han begynte 
utdannelsen til jagerflyger, men 

denne ble avbrutt av medisinske 
årsaker. Steinar ble overført til heli-
kopter, og fra sommeren 2006 var 
han flyger ved 337 skvadronen på 
Bardufoss. I 2011 ble Steinar fly-
tryggingsoffiser ved 137 Luftving på 
Rygge. Han ønsket å være nærmere 
familien i Oslo. I tiden etter at han 
begynte som flytryggingsoffiser, har 
han fortsatt å levere seilingsdøgn for 
kystvakten og 337 skvadronen, og 

han hadde tjeneste ved skvadronen 
senest for en måned siden. Steinar 
var glad i mennesker. Venner og kol-
legaer beskriver han som åpen og 
inkluderende, med stor omsorg for 
alle rundt seg, og han viste alltid 
vilje til å hjelpe andre. Steinar så det 
positive og humoristiske i det meste, 
og han var et naturlig midtpunkt i 
sosiale sammenhenger.
Steinar Utne ble 35 år.

Siw Robertsen
kaPTeiN, oSLo
LaSTeLedeR, 335 SkVadRoN

Siw Robertsen begynte på Luftfor-
svarets tekniske skolesenter i 1985. 
Hun har en bred teknisk utdan-
nelse, og har en allsidig tjenesteer-
faring. Hun har jobbet som motor-
mekaniker, redningsutstyrstekni-
ker, instrumenttekniker, navigatør 

og maskinist, før hun utdannet seg 
til lasteleder i 2008. Hun har tje-
nestegjort ved Gardermoen flysta-
sjon, Andøya flystasjon og flyme-
disinsk institutt. Hun har vært 
lasteleder på 335 skvadronen siden 
2008. I tillegg har hun vært instruk-
tør på combat survival kurs i mange 
år. Dette viser at Siw hele tiden 
søkte nye utfordringer, noe nytt å 
lære og å strekke seg etter. Siw hus-
kes først og fremst som eventyre-

ren. Seiling var hennes lidenskap, 
hun var glad i fysisk aktivitet og 
hun likte ekstremutfordringer. Ven-
ner og kolleger beskriver henne som 
dyktig, med lang og bred erfaring. 
De omtaler henne som veldig posi-
tiv, blid og omgjengelig. Siw var ei 
dame det alltid var hyggelig å snak-
ke med, og som evnet å være et godt 
og omsorgsfullt medmenneske.
Siw Robertsen ble 45 år.

bjørn yngvar haug
kaPTeiN, jeSSheiM
LaSTeLedeR, 335 SkVadRoN

Bjørn Yngvar Haug begynte på tek-
nisk befalsskole i Hæren i 1989. I 
1996 begynte han i Luftforsvaret. 

Han jobbet 4 år som tekniker ved 
330 skvadronen i Bodø, før han i 
2001 begynte som lasteleder ved 335 
skvadronen. Bjørn Yngvar beskrives 
som en meget pålitelig, dyktig og 
erfaren fagmann. Han var ryddig og 
seriøs, og han var en kollega man 
alltid kunne stole på. Bjørn Yngvar 

stortrivdes på jobb, men han huskes 
også for sin store ansvarsfølelse for 
familien sin. Kollegene beskriver 
han som engasjert og med ei positiv 
innstilling til alt rundt seg. Fremfor 
alt var han en glad gutt, med masse 
humor og den som alltid lo høyt.
Bjørn Yngvar Haug ble 40 år.

Siw Robertsen (45) Bjørn Haug (40) Steinar Utne (34)
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Onsdag 2. mai møttes de fire hoved-
sammenslutningene og staten hos 
Riksmekleren for å legge planen for 
meklinga de nå skal igjennom.

Etter at frustrerte arbeidstaker-
organisasjoner brøt forhandlingene 
fem dager før fristen utløp, har de 
nå frist til midnatt 23. mai for å bli 
enige.

optimister. Partene møttes for å legge 
planen for meklingen. LO Stat-leder 
Tone Rønoldtangen sier det er van-
skelig å spå hva som blir det mest 
krevende i meklingen.

– Jeg aner ikke hva som blir det 
vanskeligste. Vi skal ta opp alt, så 

får vi se hvor vi havner. Men jeg er 
optimist, forsikret hun.

Staten møtte med personaldirek-
tør Merethe Foss Liverud, også hun 
forsikret om at hun var ved god tro.

– Vi går inn til mekling med opti-
misme. Vi må få et resultat nå vi fikk 
et brudd fem dager før forhandlings-
fristen gikk ut, sier hun.

– Ville det vært vits å fortsette 
forhandlingene?

 – Vi hadde i ønsket vi kunne 
fortsette, men nå er i der vi er, kon-
staterer hun.

brudd. Arbeidstakerne var frustrer-
te da de brøt forhandlingene. De 

mener staten ikke viste noen vilje 
til å forhandle.

– Vi er holdt for narr i 14 dager. 
Vi leverte en fullstendig liste med 
krav, men har ikke mottatt noe reelt 
tilbud. Staten har styrt mot mekling. 
Svarene hittil har vært at «dette har 
vi ikke hatt anledning til å se på 
ennå» og «det kommer vi tilbake 

Startet som
optimister

Terje Petter With døde brått 21. april 
etter kort tid sykeleie ved Ullevål syke-
hus, bare 65 år gammel. For oss som 
kjente Terje etter et meget godt samar-
beid i Norges Offisersforbund, var døds-
budskapet brutalt og uvirkelig. I hans 
yrkes aktive karriere så vel som etter 
han ble pensjonist, har Norges Offi-
sersforbund kunne nyte godt av hans 
omfattende kunnskaper og gode humør. 
Han har i lengre perioder vært lands-

styrerepresentant, omstillingstillitsvalgt 
og ble valgt som leder av pensjonistut-
valget i 2007. Terje hadde et brennende 
engasjement for arbeidet han utførte for 
forbundet, alltid pliktoppfyllende og lojal.  
Helt til de siste dagene var Terje i fult 
virke, som leder av pensjonistutvalget.
Norges Offisersforbund takker Terje for 
den gode tillitsmannen han var.

egiL aNdRé aaS

Terje Petter With (1946-2012)

Meklinga i statsoppgjøret startet i begynnelsen av mai,  

og begge parter forsikra at de er optimister.

aNdeRS hauge-eLTVik (tekst)  kRiSTiaN bRuSTad (foto)

MekLiNgSSTaRT: Riksmekler Kari Gjesteby (t.v.) entrer møterom 1 hos Riksmeklingsmannen der Tone Rønoldtangen, LO 
Stat, Arne Johannessen, Unio, Pål Arnesen, YS, og Rikke Ringstrøm, Akademikerne er klare til mekling i staten.
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til», sa leder Tone Rønoldtangen i 
LO Stat da.

krav. Det samlede kravet fra LO 
Stat, YS Stat og Unio fastslår at det 
skal være reallønnsvekst for alle, og 
viser til at statsansatte henger etter 
sammenlignbare grupper i indus-
trien.

De påpeker at TBU-tallene viser 
et etterslep i forhold til privat sektor, 
som er økende og som nå utgjør 
minst 0,6 prosentpoeng.

Tone Rønoldtangen mener gapet 
må tettes:

– Etterslepet er økende, og utgjør 
nå minst 0,6 prosentpoeng. Det må 
kompenseres - og da snakker vi om 
rundt 6000 kroner per ansatt i sta-
ten, sier hun.

Sakker etter. Norges Offisersforbund 
har fremmet krav om en fordeling 
av årets lønnspott fordelt på sen-
trale tillegg, midler for å kunne iva-
reta et tilfredsstillende justerings-
oppgjør, samt en større sum til 
lokale forhandlinger.

Forbundsleder Egil André Aas i 
NOF sier det er vanskelig å spå om 
forhandlingene, men håper med-
lemmene kan ta igjen noe av etter-
slepet.

– Det er dokumentert at siden 
2005 har ansatte i Forsvaret konse-
kvent sakket akterut hvert år med 
fem prosent i forhold til andre stats-
ansatte. Jeg er opptatt av at vi 
begynner å redusere denne forskjel-
len. Basert på resultatet i frontfaget 
er det en del penger som skal forde-
les, og vi regner med at vi får noe av 
det samme. Det blir krevende, staten 
har ikke akkurat møtt oss med vel-
dig åpenhet i de innledende rundene, 
sier Aas.

krav om fri. VG skrev etter bruddet 
at organisasjonene krevde 12 dager 

mer fri for statsansatte, og 22 dager 
for seniormedarbeidere.

Dette sier LO Stat er feil. De pre-
siserer at de bare har krevd at de ti 
dagene man i dag har rett til fri for 
å gi omsorg, skal bli fri med lønn. 

De ønsker også å utvide retten til 
velferdspermisjon fra 12 til 14 dager, 
og at arbeidstakere over 62 år får 
utide sin rett til tjenestefri fra åtte 
til ti dager.

– Det er viktig for oss å under-
streke at kravene våre om mer 
mulighet til permisjon er knyttet 
opp til behov på hjemmebane og 
ikke er vanlig ferie alle kan ta ut, 
som VG fremstiller det, sier de tre 
forhandlingslederne.

MeR oM TaRiff PÅ NeSTe Side ¾

MekLiNgSSTaRT: Riksmekler Kari Gjesteby (t.v.) entrer møterom 1 hos Riksmeklingsmannen der Tone Rønoldtangen, LO 
Stat, Arne Johannessen, Unio, Pål Arnesen, YS, og Rikke Ringstrøm, Akademikerne er klare til mekling i staten.

foRhaNdLeR: Statens personaldirektør Merethe Foss Liverud er klar for mekling i statsoppgjøret.
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FF NOF ser på muligheter for nye 

lønnsrammer. De siste sju årene 

er ansatte i Forsvaret blitt hen-

gende etter sine kolleger i sta-

ten. Forklaringen er blant annet 

lokale lønnstillegg.

MaRgReTe MeyeR bRaTT (tekst) 

I Forsvaret bytter folk stillinger ofte. 
Over 2000 stillinger er i omløp hvert 
år. Det blir brukt mye penger på å 
jevne ut lønnsforskjeller, og lokale 
tillegg blir brukt som et middel. Men 
når personen bytter stilling, forsvin-
ner tilleggene. Pengene blir tilbake-
ført, og lønnsutviklingen stopper 
opp. Dette er én av årsakene til at 
personellet i Forsvaret henger etter 
når det det gjelder lønnsutvikling. 

– Over flere år har vi tilført 
befalsstillinger lokale lønnsmidler. 
Problemet med de lokale tilleggene 
er at personen som sitter i stillingen 
mister pengene ved stillingsbytte, 
sier forbundsleder Egil André Aas.

– Når personen og stillingen mis-
ter lokale tillegg – hvor blir de av?

– Vi er blitt fanget av forskjellen 
mellom det vi tidligere hadde som 
het stillingsavlønning og nå per-
sonavlønning. Vi taper mye lønns-
midler når folk bytter stilling, som 
befalet ofte gjør, og det meste av 
disse midlene går tilbake til staten, 
sier Aas.

beordring. Beordrings- og søknads-
systemet i Forsvaret er bygget opp slik 
at personer skal bytte stilling ofte. For 
å stige i grad, som henger sammen 
med lønn, må personellet innom ulike 
stillinger. Forsvarsansatte sitter ofte i 
en stilling i tre til fem år. 

– Dagens system i Forsvaret leg-
ger opp til at befalet må søke nye 
stillinger og derigjennom mulighet 
for gradsopprykk og mer lønn. 

Dagens rammer fungerer heller ikke 
godt nok i forhold til et horisontalt 
karriereløp. Vi har flere eksempler 
på personell som ikke ønsker å bytte 
stilling, men ønsker bedre lønnsut-
vikling, noe de kun oppnår ved å 
levere villighet på et høyere grads-
nivå, sier Aas.

I årets oppgjør vil NOF arbeide 
for at rammene endres, slik at også 
den horisontale karrieren blir ivare-
tatt lønnsmessig. Forbundet vil 
utvide antall rammer for befal på 
løytnant-, kapteinløytnant- og kap-
tein-nivået slik at mulighet for høy-
ere lønnsnivå på disse gradene blir 
større enn det som er tilfelle i dag.

– Dette kan motivere til at per-
sonellet sitter lenger i stilling, spesi-
elt for personell som besitter kritisk 
kompetanse. Det er i dag flere områ-
der hvor Forsvaret mister verdifull 
kompetanse på grunn av begrens-
ninger i lønnsrammene. I tillegg må 
arbeidsgiver være villig til å benytte 
mulighetene både lønnsrammene og 

spennene innehar, sier forbundsle-
deren. 

NOF ønsker å splitte kaptein- og 
løytnantgruppene i to, slik at dette 
kan bli mulig. Sammen med de 
andre befalsorganisasjonene og 
arbeidsgiver, er dette ett av kravene 
som er fremmet i forbindelse med 
årets hovedtariffoppgjør.

– Etter at det ble innført normal-
opprykk igjen til løytnant, vil vi 
sikre at det faktisk er mulig å være 
løytnant og leve godt av lønnen frem 
til pensjonsalder, forteller Aas

Lokale forhandlinger. NOF har frem-
met krav om en fordeling av årets 
lønnspott fordelt på sentrale tillegg, 
midler for å kunne ivareta et til-
fredsstillende justeringsoppgjør, 
samt en større sum til lokale for-
handlinger.

I september skal de lokale lønns-
midlene fordeles. Det kan se ut til at 
det under årets oppgjør blir en bety-
delig sum penger til fordeling, her-

Ansatte i Forsvaret har sakket akterut
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Ansatte i Forsvaret har sakket akterut

under også til lokale forhandlinger. NOF 
oppfordrer driftsenhetene, som ikke har 
det, til å utarbeide en lokal lønnspolitikk i 
god tid før de lokale forhandlingene starter, 
slik at man er klar hvis man sentralt blir 
enig om å slippe midlene ut til forhandling 
lokalt.

uravstemning. Etter hvert hovedoppgjør 
gjennomføres en uravstemning. Der sier 
medlemmene ifra om de er enige i forslaget 
til ny hovedtariffavtale. 

– Vi anbefaler alle medlemmene å bruke 
stemmeretten, sier Aas. 

NOF sender ut uravstemningen på fis-
basis, og det blir enkelt for medlemmene å 
stemme.

– Vi er heldige som har denne muligheten 
til å nå nesten alle. Andre organisasjoner 
utenfor Forsvaret sender i all hovedsak brev 
eller må nå medlemmene på annen måte. 
Derfor er også stemmeprosenten vår høy, 
sier Aas. Uravstemningen blir sendt ut så 
snart de sentrale partene (hovedsammen-
slutningene og FAD) har et omforent for-
handlingsresultat.

foRhaNdLeR: NOF-leder Egil 
André Aas er klar for årets 
hovedoppgjør for medlemmene i 
Norges Offisersforbund. 

TARiFFOppgjøR 2012

Hovedoppgjør
•  Betegnelse på lønnsoppgjør der tariffavtalen sies opp og det forhandles om 

både lønnstillegg og endringer i de øvrige bestemmelsene i tariffavtalen. 
•  I Norge har det de siste tiårene vært vanlig at tariffavtalene har to års varig-

het. I tillegg har tariffavtalene normalt en bestemmelse om at det midtveis 
i avtaleperioden skal forhandles om justering av lønningene. Det har gitt et 
mønster med hovedoppgjør annenhvert år og mellomoppgjør (bare lønnsjus-
teringer) i de mellomliggende årene. I 2012 er det hovedoppgjør.

Kilde: tariffleksikon, frifagbevegelse.no

Mellomoppgjør
Ved mellomoppgjør forhandles det bare om lønnsregulering, ikke om alle 
andre regler i tariffavtalene. Grunnlaget for forhandlingene er tariffavtalenes 
bestemmelser om at det midtveis i tariffperioden skal forhandles om å regulere 
lønningene i forhold til pris- og lønnsutviklingen det første avtaleåret, den øko-
nomiske situasjonen og utsiktene for det andre avtaleåret.

Kilde: tariffleksikon, frifagbevegelse.no

Uravstemning
•  LOs vedtekter sier at et tarifforslag «som regel» skal legges fram for de 

medlemmer det gjelder for til godkjenning gjennom en uravstemning. De 
samme vedtektene sier at dersom et flertall av de stemmeberettigete har 
stemt ja, så er forslaget godkjent. 

•  Hvis færre enn halvparten av de stemmeberettigete har stemt ja, må minst 
to tredeler av de stemmeberettigete ha deltatt i uravstemningen for at 
resultatet skal være bindende. 

•  Er ingen av disse kravene oppfylt, er uravstemningen bare rådgivende, og 
det er LOs sekretariat som vedtar om tarifforslaget skal godkjennes eller 
ikke.

•  NOF sender ut uravstemningen på fisbasis, hvor de forklarer hva som er 
resultatet av oppgjøret og anbefaler alle medlemmer om å bruke stemme-
retten og godta oppgjøret. 

Lokale forhandlinger
•  Størrelsen på midlene forhandles i hovedoppgjøret sentralt
•  DIF har fullmakt til å bestemme lønnspolicy for lønn i stilling (2.3.8 oppgjør)
•  Når lønnspolicy er satt skal midler fra hovedoppgjør eller mellomoppgjør 

fordeles
•  Midlene fordeles etter (2.3.3 oppgjør)
•  Medlemmer kan selv begrunne ønske om lokal lønnstrinn etter søknad.
•  Avdelingen kan også søke på vegne av avdelingen i hend hold til driftsenhe-

ten sin lønnspolitikk.
•  Midlene fordeles normalt med virkning fra september

Karriereløp
horisontal karriere: Karriere for personell som ønsker å bli i stilling på 
samme nivå. Personell som ikke ønsker nødvendigvis å ta KS eller GOU for å 
fortsette i Forsvaret.
Vertikal karriere: Personell som ønsker å stige i grad. Personell som ønsker 
akademisk utdanning og utvikling i Forsvaret. KS, GOU og stabsstudier olg.



ToR huSby (tekst)

Men uttalelsen er dessverre repre-
sentativ for hvor dypt de økono-
miske krisene har skadet Europas 
omdømme globalt. 

Fundamentale forandringer fore-
går i NATO. Mens de europeiske 
NATO-landene i 2001 betalte 37 
prosent av NATOs utgifter, er ande-
len nå sunket til 25 prosent. USA 
liker ikke situasjonen og krever en 
mer rettferdig byrdefordeling, men 
møter den uutryddelige europeiske 
skepsis til å betale mer. De mener at 
bedre byrdefordeling svekker deres 
suverenitet og gjennomsiktighet 
(transparency) i alliansen. Europa 
legger som vanlig vekt på «myk 
makt», menneskerettigheter, inntar 
en moralsk overlegen holdning og 
skygger unna konflikter og makt-
bruk. USAs forsøk på å omdanne 
NATO til en global sikkerhetsorga-
nisasjon er også blitt forpurret av 
Europa. Samtidig er landene klar 
over at forsvarsalliansen er like 
avgjørende i dag for å møte forand-
ringene i verden som under den 
kalde krigen og Tysklands samling. 

Finanskrisen får også Tyskland 
til å bevege seg på det utenrikspoli-
tiske sjakkbrettet. Landet tvinges til 
å prioritere en løsning av krisen, 
redusere forsvarsbudsjettene samt 
nedgradere de transatlantiske for-
bindelsene. Polens utenriksminister 
har nylig megetsigende sagt at han 
er mer redd for tysk passivitet enn 

for tysk aktivisme. Det er sterke ord 
fra den kanten.  

bilateralisme. I EU parkeres forsvars-
samarbeidet på sidelinjen til fordel 
for økt bilateralt militært samarbeid. 
Et tydelig tegn på den nye trenden er 
det voksende bilaterale samarbeidet 
mellom Storbritannia og Frankrike. 
Bl.a. bygger de et super-hangarskip 
i fellesskap. Storbritannia ser seg om 
etter partnere som både har penger 
og militær evne, med andre ord en 
«koalisjon av de villige» i EU-versjon. 
Det er nok at små grupper på 4–5 
land går om bord. Norge er blant de 
interessante land for Storbritannia. 
Fra britisk side innrømmes det at 
Norge i de siste ti år er blitt under-
vurdert i landets strategiske tenk-
ning. Det ventes en norsk-britisk 
forsvarspolitisk Memorandum of 
Understanding til våren. Britene 
annonserer allerede bl.a. at de vil 
trappe opp vinterøvelsene her. Norge 
leverer 70 prosent av oljen og 50 pro-
sent av gassen som varmer opp bri-
tiske hjem. Energisikkerhet er et vel-
dig viktig aspekt i forholdet. Ikke 
minst siden Iran nå har stoppet all 
oljeeksport til Storbritannia. 

Nederland fokuserer mer på tra-
disjonell sikkerhet, og er i ferd med 
å redusere sin tidligere så sterke inter-
nasjonale innsats og aktivistiske 
NATO-rolle (onde tunger påstår at 
de nå går inn for å lære seg kinesisk), 
mens Danmark har oppgitt å for-
svare sitt territorium. 

Krisen får en til å tenke på Henry 
Kissingers advarsel: «A defence pact 
between the defenceless is not a 
defence pact but a suicide pact.»  
Det er blitt en klar forståelse for at 
finanskrisen truer alliansen på en 
fundamental måte: Det kan ikke 
skapes sikkerhet uten at krisen er 
løst. Finanskrisen på begge sider av 
Atlanteren gjør også forsvarsallian-
sen mindre tiltrekkende for poten-
sielle medlemmer, samtidig som den 
svekker USA som rollemodell. 

12 prosent ned. Fakta er ikke oppbyg-
gelig lesning. Europa har for få pre-
sisjonsvåpen, er for seine i avtrekket 
når det gjelder militær reaksjonstid 
og har utilstrekkelig etterretningska-
pasitet. Intervensjonen i Libya i 2011, 
mot en tredjerangs diktator, demon-
strerte hvor ytterst avhengig Europa 
var av amerikansk luftmakt, ammu-
nisjonsforsyninger og etterretnings-
bistand. Forsvarsminister Robert 
Gates advarte under sitt avskjedsbe-
søk i Europa i fjor at alliansen risi-
kerte å bli kollektivt militært irrele-
vant. Forsvarsbudsjettene har sunket 
med 12 prosent i Europa siden 2008, 
og bare tre av medlemslandene opp-
fyller kravet om at 2 prosent av BNP 

Finanskrisen svekker 
Europas forsvar   
«Europa har stukket hodet så dypt i sanden at det ikke lenger vet 

hva som foregår rundt seg.» Det litt syrlige sitatet stammer fra 

Australia og er et klart tegn på hvordan kontinentet «Down under» 

ser på vår verdensdel. 

Kartet  viser NATO-medlemmene i Europa og når det enkelte land ble medlem. I tillegg omfatter NATO USA og Canada. Illustrasjon: NATO
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skal gå til forsvarsbudsjettet. Derfor 
er det bare et mindretall av medlems-
landene som har råd til å opprett-
holde sin militære kapasitet slik den 
var før krisen rammet Europa. Svek-
kelsen er blitt så stor at det kollek-
tive forsvar ikke er mulig uten USAs 
hjelp. Siden 1997 har Storbritannia 
åpent fremhevet i sin forsvarsplanleg-
ging at man ikke vil gå til krig uten 
USAs hjelp. Men hva vil EU gjøre den 
dagen USA ikke lenger kan spille den 
samme militære rolle i Europa? Man 
merker at Washington blir mer opp-
tatt av hvordan man skal møte den 
kinesiske utfordring i Asia. Europa 
er ikke lenger på Washingtons radar-
skjerm på samme måte som før. Som 
utenriksminister Jonas Gahr Støre 
nylig har sagt: Verdens fremtid vil bli 
avgjort i Asia, ikke i Afghanistan.

Men det er også lyspunkter. 
Norge er et av de sjeldne eksempler 
med stigende forsvarsbudsjetter. 
Norge er i tillegg unikt ved at 77 
prosent av befolkningen støtter alli-
ansen. Og Sverige, som begynner å 
delta på NATO-møter, bedømmes 
som et bedre NATO-land enn 
mange av de ordinære medlem-
mene, som forsvarsminister Espen 
Barth Eide har uttrykt det. Det 

stopper ikke der. Den finske for-
svarsminister ledet nylig et NATO-
møte, og i mange år har Finland 
bare kjøpt forsvarsmateriell som er 
kompatibelt med NATO-standard. 
I vinter ble det holdt felles norsk-
svensk-finske jagerf lyøvelser i 
Nord-Norge.

Like relevant. Mange mener at man 
trenger mer NATO, ikke mindre. 
Utenriksminister Jonas Gahr Støre 
hører med til NATO-optimistene, 
og presiserer at forsvarsalliansen er 
like nødvendig i dag som for 40–50 
år siden og mener at den også vil 
være like relevant til å møte fremti-
dige sikkerhetspolitiske utfordringer 
når man ser frem til 2030–2040-tal-
let. Og mens forholdet mellom USA 
og Europa er preget av tillit, samar-
beid og en felles planleggings- og 
kommandostruktur, er det usikker-
het som dominerer forholdet mellom 
USA og Asia så lenge ingen vet hva 
Kina vil. Sett på bakgrunn av over-
grepene som ble begått mot sivilbe-
folkningen i Libya og som fortsatt 
pågår i Somalia og Syria, mener han 
at NATO bør skape et rammeverk 
for internasjonal inngripen for å 
hindre fremtidige overgrep.

På NATO-toppmøtet i Chicago 
i mai tar man opp temaer som kan 
få alliansen på en bedre kurs.  

– Før toppmøtet er det i alle fall 
enighet om permanent luftovervå-
king av de baltiske land. De slipper 
å bygge opp egne jagerflystyrker og 
kan konsentrere seg om overvåking 
med land- og sjøstridskrefter. 
Punkt nummer to blir Air-Ground 
Surveillance-system (AGS) med 
Global Hawk-droner, som 13 land 
anskaffer og NATO skal drifte. 
Norges andel blir i overkant av 300 
millioner. Siste hovedpunkt blir 
spørsmålet om missilforsvar. Det er 
enighet om at Tyrkia skal bli base 
for radarer, mens Romania og 
Polen skal ha missilbaser. Russland 
vet at missilforsvaret ikke er rettet 
mot dem, men mot uforutsigbare 
land lenger sør. Likevel fortsetter 
de sin motstand og risikerer derved 
å komme på sidelinjen uten innfly-
telse, sier 1. amanuensis Paal Sigurd 
Hilde ved Institutt for forsvarsstu-
dier.

Norske synspunkter. Viktigst for Norge 
blir å koble FOH på Reitan tettere inn 
mot NATOs kommandostruktur for 
å unngå at FOH nærmest blir en til-
skuer ved en NATO-ledet operasjon i 
våre nærområder, poengterer Hilde. 
Norge håper at punktet kan aksepteres 
som en del av Chicago-pakken. Fra 
2008 har Norge arbeidet med denne 
saken innenfor det såkalte nærområ-
deinitiativ som går ut på at NATO 
igjen skal legge mer vekt på tradisjo-
nelle oppgaver. Norge arbeider også 
for at USAs nye atomvåpenpolitikk fra 
2010 kan bli offisiell NATO-politikk. 

Obamas linje går ut på at man 
ikke skal bruke atomvåpen mot 
atomfrie land, eller som har signert 
i ikke-spredningsavtalen.

Tilbaketrekkingen fra Afghanis-
tan innen 2014 blir også et særdeles 
viktig tema i Chicago. Det kreves at 
tilbaketrekkingen skjer på en ordnet 
måte og at landet ikke havner i bor-
gerkrig igjen. Man må ikke glemme 
Sovjets erfaring etter at russerne 
trakk seg ut i 1985. Den daværende 
kommunistiske regjering i Kabul 
hadde alle strukturer inntakt, mot-
tok massiv sovjetisk hjelp til Sovjets 
sammenbrudd i 1991. Får NATO til 
det samme etter 2014, skal man 
være glad. NATO må derfor rein-
vestere i afghanistanske organisasjo-
ner og statsapparat for å unngå en 
gjentagelse av historien. 

NaTo-fLaggeT: Den økono-
miske krisen innebærer funda-
mentale forandringer i NATO-
samarbeidet. Illustrasjon: NATO

Kartet  viser NATO-medlemmene i Europa og når det enkelte land ble medlem. I tillegg omfatter NATO USA og Canada. Illustrasjon: NATO

NATO
North Atlantic Treaty Organization 
(NATO) (fransk: l'Organisation du Traité 
de l'Atlantique Nord, OTAN) er en for-
svarsallianse med 28 land i Europa og 
Nord-Amerika som medlemmer. NATO 
ble opprinnelig startet grunnet frykt for 
kommunistisk ekspansjon, men har etter 
den kalde krigens slutt reformert seg for 
å takle det nye trusselbildet. Grunnlaget 
for organisasjonen er Traktat for det nord-
atlantiske område (eng. The North Atlantic 
Treaty) som ble undertegnet av 12 land i 
1949, men i løpet av den kalde krigen ble 
ytterligere fire land medlemmer. Etter den 
kalde krigen har alliansen fått enda 12 
medlemmer, hovedsakelig tidligere øst-
blokkstater eller tidligere sovjetrepublikker 
som nå er blitt selvstendige stater.
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nD indias marine øker budsjettet

MiLiTÆR TekNikk (tekst)

Ca. 4,77 mrd USD har blitt avsatt 
til den indiske marine for året som 
kommer, sammenlignet med 2,74 
mrd USD i året som er gått. Dette 
tilsvarer en økning på 74 prosent for 
marinen.

Det indiske forsvaret som helhet 
har fått en budsjettøkning på ca. 18 
prosent.

Ifølge den indiske marinen kom-
mer økningen i marinens budsjett 
som følge av at kostnadene for nye 
skip og for det tidligere russiske han-
garskipet Admiral Gorshkov, har 
økt betydelig i forhold til tidligere 
planoverslag.

Kostnadene for det russiske han-
garskipet har økt fra 1 mrd USD til 
1,6 mrd, og programmet for å 
anskaffe de franske ubåtene har økt 
med ca. 1 mrd USD.  I tillegg har 
kostnadene for marinefartøy under 
bygging ved Indiske verft også økt 
betydelig.

Per i dag har den indiske marinen 
46 marinefartøyer under bygging 
eller utvikling, både fregatter, 
destroyere og stealth destroyere.

Blant de større prosjektene kan 
nevnes det såkalte Projekt 17-A, der 
selskapene Magazogon Dock  
(MDL) og det statlig eide Garden 
Reach shipbuilders and Engineers 
(GRSE), bygger sju stealth fregatter 
til en kontraktsverdi av 10 mrd USD.

I tillegg har GRSE en separat 
kontrakt på bygging av fire korvet-
ter til en verdi av 2,2 milliarder 
USD.

MDL har på sin side en separat 
kontrakt på bygging av tre destroy-
ere til 3,5 mrd USD, samt en kon-
trakt på bygging av ytterligere fire 
destroyere til ca. 3 milliarder USD.

Men selv om kostnadene på 

marinefartøyer har økt, ser det ikke 
ut til å skremme den indiske marine 
fra å fortsette med anskaffelser. 
India planlegger å sende ut forespør-

sel om tilbud på seks konvensjo-
nelle ubåter basert på luftuavhengig 
framdrift. Prisen anslås til over 11 
milliarder USD.

Den indiske marinen planlegger å øke budsjettrammene med 74 prosent fram til april neste år.  

Økningen kommer som følge av at marinen er i ferd med å kjøpe flere skip og ubåter, samtidig  

som de må betale for sine hangarskip-programmer.

Admiral Gorshkov den gang fartøyet ble operert av den russiske marinen. Når den indiske marinen tar far-
tøyet i bruk vil det hete INS Vikramaditya.  Foto: Russlands Marine
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Burkina Faso var det første afri-
kanske landet som anskaffet Super 
Tucano, og Burkina Fasos luftfor-
svar har allerede mottatt tre fly som 
brukes til grensekontroll.

Angolas luftforsvar har bestilt 
seks fly og vil ventelig få de tre før-
ste i løpet av året. Også Angola vil 
bruke flyet til grenseovervåkning.

Den siste kjøperen så langt er 
Mauritania, som vil bruke flyene i 
forbindelse med anti-opprørsopera-
sjoner. 

I alt har nå ni land valgt A-29 
Super Tucano til sine luftforsvar. 

Foruten de afrikanske landene er 
flyet kjøpet av Brasil, Den Domini-
kanske Republikk, Colombia, Ecu-
ador, Chile og Indonesia.

A-29 Super Tucano kan brukes i 
en rekke ulike operasjonstyper, slik 
som lettere luft-til-bakke-angrep, 
luftovervåkning og avskjæring, luft-
til-luft-operasjoner samt grenseover-
våkning og bekjempelse av opprørs-
grupper.

Flyet er utstyrt med moderne 
avionikk, for både dag- og nattope-
rasjoner, elektro-opitiske/infrarøde 
sensorer med lasersikter samt syste-

mer for sikker kommunikasjon og 
datalink. Flyet leveres med to 12,7 
millimeter kanoner montert i vin-
gene, og kan i tillegg utrustes med 
ulike våpen slik som luft-til-luft-
missiler, luft-til-bakke-missiler, pre-
sisjonsstyrte bomber osv., som gjør 
flyet meget anvendelig og effektivt 
til sine operative formål. Og ikke 
minst må det legges til at med en 
enhetspris på mellom 9 og 14 mil-
lioner dollar, blir kost-/nytteverdien 
svært gunstig. Uten sammenligning 
for øvrig anslås enhetsprisen for 
F-35 til 197 millioner dollar.

Super Tucano til flere afrikanske land
Brasilianske Embraer har inngått kontrakt om leveranse av A-29 Super Tucano til både Burkina Faso, 

Angola og Mauritania. Samlet har disse kontraktene en verdi på 180 milloner USD, inkludert fly samt 

omfattende opplærings- og logistikkprogram.

Brasilianske A-29 Super Tucano får stadig flere brukere, og noen liker også å male flyet med litt særpreg. Bildet viser en dominikansk A-29. Foto: Dominikanske luftforsvaret

¾
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nD Visby modernisert

Korvetten har blant annet fått 
bedre akustisk isolasjon og nye 
beholdere for våpen og utstyr for 
anti-ubåtkrigføring.

Oppgraderingen innebærer også 
at Visby nå kan utrustes med Robot 
15 anti-overflatemissiler. I tillegg 
har korvetten ustyr for landing og 
tanking av helikopter, utstyr for 

minejakt og mineødeleggelse, ytter-
ligere våpen, HF 2000 radiosystem 
og ytterligere sensorer.

Minejaktutrustningen og anti-
ubåtutrustingen inneholder bl.a. 
127 mm rakettgranatlauncher, syn-
keladninger og torpedoer.

Sverige har i dag fem fartøyer av 
Visby-klassen: HMS Visby, HMS 

Helsingborg, HMS Härnösand, 
HMS Nyköping og HMS Karlstad. 
Fire av disse fartøyene vil bli moder-
nisert innen utgangen av 2014, mens 
det femte fartøyet, HMS Karlstad, 
vil brukes til anti-overflatefartøyo-
perasjoner.

Den første av de svenske korvettene av Visby-

klassen, HMS Visby, har forlatt tørrdokken i 

Karlskrona etter å ha gjennomgått et  

omfattende moderniseringsprogram. 

Visby-klassen er oppgradert. Foto: Kockums

A400M flyr til Latin Amerika
A-400M, det nye militære transportflyet til 
europeiske Airbus, har vært på test og mar-
kedsføringskampanje i Latin-Amerika. Flyet 
ble vist fram på FIADE Airshow i Santiago i 
Chile.

I tillegg har flyet gjennomført tester i stor 
høyde ut i fra Cochabamba flyplass i Bolivia. 
Denne flyplassen ligger 2550 meter over havet. 

Foruten Chile og Bolivia, har A-400M besøkt 
Lima i Peru og La Paz i Bolivia. Flyplassen i La 
Paz ligger for øvrig på 3960 meter over havet.  
Latin-Amerika-programmet representerer også 
en annen milepel for A400M, da testflyging 
nummer 1000 ble nådd. Det felleseuropeiske transportflyet A-400M. Foto: Airbus Military
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Israelsk ubåt av Dolphin-klassen.

Natttanking med F-35A
Lockheed Martin har gjennomført den 
første luft-til-luft-tanking om natten med 
F-35A. Jagerflyet tok av fra Edwards Air 
Force Base i California og gjennomførte 
luft-til-luft-tankingen fra et av det ameri-
kanske luftforsvarets KC-135 tankfly.

Senere vil det også gjøres tester med 
luft-til-luft-tanking nattestid med tankflyet 
KC-10.

10 000 våpenstasjoner
Den amerikanske hæren har markert 
at våpenstasjon nummer 10 000 nå er 
produsert. Kongsbergs våpenstasjon, som 
i USA betegnes M153 CROWS (Common 
Remotely Operated Weapons Station) 
monteres på toppen av pansrede kjøretøy, 
og gjør det mulig for soldaten å sitte 
beskyttet inne i kjøretøyet mens han 
betjener våpen og sensorer på våpensta-
sjonen.

Markeringen av at våpenstasjon nummer 
10 000 nå er produsert fant sted ved Kongs-
bergs fabrikk i Johnstown i Pennsylvania, 
USA. Til stede var bl.a. Mark Critz, kongress-
representant fra Pennsylvania, og Norges 
forsvarsattache i USA, Trond Grytting.

Kjøper norsk fartøy
Den australske marinen har besluttet å 
kjøpe det norske offshorefartøyet MSV 
Skandi Bergen.

Skandi Bergen er et offshore forsy-
ningsfartøy, og den australske marinen vil 
bruke fartøyet i forbindelse med humani-
tære operasjoner. Fartøyet vil være opera-
tivt inntil to nye spesialbygde fartøyer for 
denne typen operasjoner kan leveres, trolig 
en gang fra 2015.

Skandi Bergen er på 6 500 tonn og ca. 
105 meter langt, og har en topphastighet på 
ca. 20 knop. Fartøyet er beregnet å koste 
ca. 130 millioner USD.

Nytt russisk missil
Det russiske luftforsvaret har offisielt tatt 
i bruk et nyutviklet kryssermissil. Dette 
ble bekreftet av den russiske forsvarsmi-
nisteren Anatoly Serdyukov.

Det er ikke offentliggjort ytterligere 
detaljer angående missil, men det bekreftes 
at det dreier seg om et missil for bruk fra 
jagerfly, og at missilet har lang rekkevidde.

Ifølge analytikere vil missilet trolig bli 
betegnet enten Kh-555 eller Kh 101/102

Dolphin-klassen
TyPe: Diesel-elektrisk ubåt 
ToTaL VekT: 1640 tonn i overflateposisjon, 
1900 tonn neddykket. 
(Ula-klassen, 1040 tonn i overflateposisjon, 
1150 tonn neddykket)
LeNgde: 57 m (Ula-klassen: 59 m)
bRedde: 6,8 m (Ula-klassen: 5,4 m) 

hØyde: 6,2 m (Ula-klassen: 4,6 m) 
haSTigheT: 20 knop (37 km/h) (neddykket)
TeST dykkedybde: minst 200 meter 
MaNNSkaP: 35 
beVÆPNiNg: 6 stk. 533 mm torpedorør,  
6 stk. 650 mm torpedorør

Enda en ubåt til israel
Tyskland har bekreftet at de vil 

levere en sjette ubåt av Dolpin-
klassen til Israels marine. Tyskland 
vil også finansiere deler av kostna-
dene.

Avtalen er en del av en større 
avtale fra 2005 og som også inne-
bar at Israel kunne kjøpe ytterli-
gere en subsidiert ubåt fra Tysk-
land.  Tidligere har Israel kjøpt fem 
ubåter av Dolphin-klassen.

Hvor mye Tyskland subsidierer 
ubåten med, er ikke offentlig kjent, 
men kilder i det tyske forsvaret 
antyder opp mot 135 millioner 
Euro (185 m USD) i tyske subsi-
dier.

Per i dag er tre ubåter av 
Dolphin-klassen operative i den 
israelske marinen, men det er for-
ventet at ytterligere to ubåter vil bli 
levert innen utgangen av året.  For 
disse to ubåtene har Tyskland 
bidratt med 333 millioner euro, 
eller ca. en tredjedel av kostnadene.

Dolphin-klassen vil erstatte 
Gal-klassen. Gal-klassen ble ope-
rative i den israelske marinen fra 
1977 og er følgelig noe utdaterte.

Dolphin-klassen produseres av 
Howaldtswerke-Deutsche Werft 
(HDW), en del av ThyssenKrupp 
Marine Systems.
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Enda en globemaster til Storbritannia
Royal Air Force har bestilt ytterligere et C-17 Globe-
master III transportfly. Dermed vil det britiske luftfor-
svaret få åtte fly av denne typen. Det er forventet at 
Boeing vil levere det åttende flyet i løpet av året.

I alt har Boeing per i dag levert 241 C-17 fly. Av disse 
er 216 levert til det amerikanske forsvaret, mens 25 er 
eksportert til Australia, Canada, Qatar, De forente ara-
biske emirater, Storbritannia samt NATOs strategiske 
lufttransportflåte, der bl.a. Norge også er medlem. I 
tillegg har India ti C-17 fly i bestilling som vil bli levert 
i 2013 og 2014.

C-17 Globemaster III fra Boeing. Foto: US Air Force
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Flere Oshkosh kjøretøy til USA
Oshkosh vil produsere ytterligere 2500 kjøretøy til den 
amerikanske hæren. Kontrakten er på såkalte FMTVer 
(Family of Medium Tactical Vehicles). FMTV omfatter 
i alt 17 ulike modeller med nyttelastkapasitet mellom 
2,5 tonn og 10 tonn. Men selv om størrelse og modell 
varierer, er ca. 80 prosent av komponentene i kjøretøy-
ene felles for alle kjøretøyene i familien, noe som redu-
serer kostnader til opplæring, vedlikehold og drift. 

I alt har den amerikanske hæren bestilt mer enn 29 
000 FMTV-kjøretøy fra Oshkosh.

Et FMTV-kjøretøy fra Oshkosh. Foto: Oshkosh

Solenergi fly fra Sveits til Marokko
Det sveitsiske solenergiflyet, Solar 
Impulse, vil prøve å gjennomføre en 
48 timers flyging fra Sveits til 
Marokko i løpet av de nærmeste 
ukene. Turen til Marokko på over 
2500 km, vil bli den desidert lengste 
flyturen noen sinne basert kun på 
bruk av solenergi, uten bruk av en 
dråpe flybensin. Det planlegges en 
stopp i Madrid før flyet fortsetter 
til Marokko.

Solar Impulse satte verdensre-
kord da det som verdens første 
bemannede solenergifly holdt seg I 
luften i over 26 timer, 10 minutter 
og 19 sekunder over Sveits. Samtidig 
satte flyet verdensrekord ved å fly i 
en høyde av 9235 meter.

Siden den gang har flyet flere gan-
ger flyet mellom Genneve og Zürich, 
samt til både Paris og Brussel.

I 2014 planlegger forskerteamet 

som har utviklet Solar Impulse å fly 
jorda rundt med flyet som kun bru-
ker solenergi fra solcellepaneler på 

vingene, og ikke en dråpe flydriv-
stoff.

Flyet som ikke bruker drivstoff. Foto: Solar Impulse
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Annonse 

LO vokser. Det skyldes selvfølgelig at vi 
tar vare på våre medlemmers rettigheter, 
og at vi kan vise til resultater år etter år. 
Da jeg tok over ansvaret for LOfavør i 
LOs ledelse i 2011, forsto jeg hvor viktig 
LOfavør vil bli for oss i årene fremover. 
LOfavør er forbundenes konsept, og et 
viktig tilbud til nåværende og potensielle 
medlemmer.

Poenget med LOfavør er å gi medlem-
mene våre trygghet også privat. Det 
hagler med gode tilbud, lojalitetspro-
grammer og smarte rådgivere på de 
fl este områdene som påvirker privatøko-
nomien vår. Markedet er mer komplisert 
enn noen gang. Alle disse tilbudene er 
ikke like gode, og det er neimen ikke 
lett å fi nne ut hva som faktisk er bra, og 
hva en burde si nei til. Det tar tid å fi nne 
ut av hvilken forsikring du bør kjøpe, hva 
slags banktjenester du trenger, og hvor 
du får best rente på sparepengene dine.

LOfavør gjør den jobben for deg. Bruker 
du fordeler fra LOfavør, skal du vite at 
tjenesten du har, er blant de aller beste 
det er mulig å få her i landet. Du kan 
senke skuldrene, føle deg trygg og 
bruke tiden på andre ting enn å lese 
forsikringstilbud og renteoversikter. I 
LOfavør kan du være trygg på at du 
velger en god løsning, til god og riktig 
pris, og at en seriøs leverandør står bak. 
Vi stiller også krav om at våre leveran-
dører respekterer etiske retningslinjer 
og miljø.

Samtidig kan vi ikke skifte leverandør 
hver gang det dukker opp et lokke-
tilbud, så av og til vil du kunne fi nne 
enda bedre tilbud her og der hvis du 

leter. Vårt mål er trygghet over tid for 
medlemmene, og da trenger vi lang-
siktige samarbeidspartnere. Pris må 
dessuten sees i sammenheng med kvali-
teten; i mange av LOfavørs fordeler har 
vi forhandlet inn fl ere ytelser enn det 
som er inkludert i standardproduktene i 
markedet. 

Totaltilbudet LOfavør gir LOs 
medlemmer, er ganske enestående. 
Årsaken er selvfølgelig at vi nå er 880. 
769 mennesker som er organisert i LO. 

Forhandlingsstyrke
Vi er 880.769 mennesker som er organisert i LO. Sammen med våre familier utgjør vi nesten halvparten av befolkningen. 

Det er klart vi skal bruke denne forhandlingsstyrken til å gi våre medlemmer trygghet også privat, 
skriver Gerd Kristiansen, nestleder i LO.

LOs nestleder Gerd Kristiansen overtok ansvaret 
for LOfavør i 2011. Siden har hun engasjert seg 
sterkt i arbeidet for å gi LOs medlemmer 
trygghet privat gjennom best mulig avtaler. 
Foto: Trond Isaksen

Sammen med våre familier utgjør vi 
nesten halvparten av befolkningen. Det 
er klart vi skal bruke denne forhand-
lingsstyrken til å gi våre medlemmer 
trygghet, også privat. Derfor strekker 
våre samarbeidspartnere seg ekstra 
langt for å gi oss de aller beste vilkårene 
år etter år.

Et eksempel er advokatforsikringen 
fra HELP. Alle LOs medlemmer har fått 
tilbud om denne, og fl ere forbund 
har inkludert forsikringen som del av 
medlemskapet. På to år har 100.000 
LO-medlemmer fått advokatforsikring. 
På neste side kan du lese historien om 
jordmor Eva-Britt Jonsson Wolffbrandt. 
Hennes mann hadde kjøpt advokat-
forsikring gjennom sitt medlemskap 
i Fellesforbundet. Da han i fjor døde 
altfor ung, fi kk hun hjelp til å håndtere 
alle de praktiske tingene som er ekstra 
krevende når en er i sjokk og sorg.

Et annet eksempel er vår nye barne- og 
ungdomsforsikring, som du kan lese 
mer om i denne utgaven av  informasjon 
fra LOfavør. Forsikringen er basert på 
SpareBank 1s barne- og ungdoms-
forsikring, som er kåret til best i test. Vår 
versjon av forsikringen har enda bedre 
vilkår, og er dermed Norges beste. 

Jeg håper du fi nner mye nyttig informa-
sjon på de følgende sidene, og at du vil 
sende oss dine kommentarer via
www.lofavor.no 

Gerd Kristiansen
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– Advokatforsikringen ga meg tid  
til å bearbeide sorgen

§

– Min mann Thomas var snekker og 
fra Danmark. Han var alltid opptatt av 
å være fagorganisert, og oppfordret 
 stadig sine kollegaer om også å melde 
seg inn. Da vi kjøpte et gammelt hus, 
tenkte vi at det var lurt å kjøpe advokat-
forsikringen vi hadde fått tilbud om,  
i tilfelle vi skulle få problemer med  
oppussingen av huset, forteller Eva-Britt.

Eva-Britts mann fikk en kreftdiagnose i 
begynnelsen av 2010. I mai 2011 kom 
den tunge beskjeden om at han ikke 
ville overleve sykdommen. Eva-Britt og 
Thomas har sammen en datter, som nå 
er seks år. Fra før har hun tre barn på 
16, 20 og 21 år.

– Vi tenkte at dette går bra likevel, vi 
ville ikke gi opp håpet. Jeg tenkte ikke 
på alt som ville skje etterpå. Først over 
sommeren snakket vi om at det kunne 
være lurt å lage et testament, og da 
ringte jeg HELP. De forsto situasjonen, 
og foreslo å droppe testament og at 
de heller kunne hjelpe oss med skiftet i 
ettertid. Dermed kunne jeg konsentrere 
meg om å støtte min mann den siste 
tiden, forteller hun.

– Når man er i sjokk og sorg, er man 
ukonsentrert og ufokusert. Man blir sint, 
fortvilet og lei seg. Jeg brukte masse 
krefter og energi i den perioden,  
sier Eva-Britt.

Da jordmor Eva-Britt Jonsson Wolffbrandt og hennes mann Thomas tegnet advokatforsikring i 2010, var det fordi de 
 nettopp hadde kjøpt et gammelt hus. Men det var da Thomas døde av kreft 8. august 2011, at Eva-Britt virkelig fikk 

nytte av forsikringen hennes mann hadde tegnet i HELP Forsikring gjennom sitt medlemskap i Fellesforbundet.

Eva-Britt og Thomas med datteren, fotografert i mars 2011. (Foto: privat) 

Kort tid etter mannens altfor tidlige død 
tok hun igjen kontakt med HELP Forsikring. 
– Saksbehandleren var både profesjonell 
og svært forståelsesfull. Han sendte meg 
en lang smørbrødliste med alt jeg måtte 
huske på. Det var en stor hjelp å få en 
slik enkel liste med oppgaver. Mange av 
tingene hadde jeg aldri tenkt på,  
for eksempel at det ville være lurt 
å gjennomføre skifte og ikke sitte i 
uskiftet bo, forklarer hun.

Saksbehandleren var åpen om de tingene 
han var usikker på, sjekket det ut og kom 
raskt tilbake. Det ga meg tillit til ham. 
– Jeg fikk en følelse av at han gjorde mer 
enn han trengte å gjøre, sier Eva-Britt 
om saksbehandleren. HELP var flinke til 
å få meg i gang. De tilbød seg å ordne 
ting hvis jeg ikke kunne det selv, men 
med deres hjelp greide jeg å håndtere 
det meste, sier den unge jordmoren.  

AdvokAtforsikring  
gjennom LofAvør
 
Advokatforsikring gir rett til advokathjelp 
 innenfor de viktigste rettsområdene man 
støter på som privatperson, som familie rett*  
(hjelp i forbindelse med samlivsbrudd, 
spørsmål om samvær og fast bosted for barn, 
med mer), arverett, fast eiendoms rettsforhold 
(typisk nabokonflikter), forbruker kjøp, herunder 
håndverkertjenester, id-tyveri, med mer.

Forsikringen gir rett til rådgivning fra advokat 
og juridisk bistand ved tvister og rettssaker, 

inkludert advokatkostnader inntil to millioner 
kroner per forsikringstilfelle. Forsikringen 
 dekker også motpartens omkostninger 
 dersom man taper saken.

Gjennom LOfavør får du advokatforsikring for 
kr 110,- per måned for hele husstanden. 
Kollektivmedlemmer gjennom ulike  
LO-forbund har rabatterte forsikringspremier 
etter nærmere avtale. 

Ca. 100 000 LO-medlemmer har tegnet 
advokatforsikring for seg og sin husstand. 
Dermed er 5 % av Norges befolkning dekket  

av advokatforsikringen. Advokathjelpen 
leveres av HELP Forsikrings advokater. 

*6 måneders karantenetid fra avtale inngåelse 
i familierettslige saker (ingen karantenetid 
ved kollektive avtaler der hele forbund eller 
grupper av forbund tegner samlet)
**Advokatforsikring dekker ikke kjøp og 
salg av fast eiendom fordi det finnes egne, 
innarbeidede forsikringsordninger for dette, 
henholdsvis boligkjøperforsikring 
for kjøper og eierskifteforsikring for 
selger av fast eiendom. 

**
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Foto: Bjarne Nygård

Husk å hoppe forsiktig
3. Sjekk og test trampolinen etter 

montering. Sørg for at stropper, fester 
og kantpute er forsvarlig montert. 

4. Ha god plass over og rundt 
trampolinen og sørg for å plassere 
den på et plant underlag, helst med 
noe støtdempende effekt. 

5. Fest trampolinen til underlaget hvis det 
er fare for at vinden kan ta tak i den.

6. Voksne bør vurdere ferdighet og følge 
med når barn hopper. 

7. Defi ner klare regler for antall barn 
samtidig på trampolinen. Det ideelle 
er kun én. Vær oppmerksom på at 
faren for skader øker med økende 
antall personer på trampolinen 
samtidig og særlig ved ulik vekt 
mellom deltagerne.

8. For å forhindre at barn bruker 
trampolinen når voksne ikke er til 
stede, bør den dekkes til med en 
presenning når den ikke er i bruk. 

9. Husk ettersyn og vedlikehold av 
trampolinen. Sjekk fjærer, kantpute 
etc. før bruk.

10. Unngå å hoppe på trampolinen når 
den er våt.

11. Vær oppmerksom på at salto på 
trampoline kan medføre en stor 
risiko for alvorlige nakkeskader.

12. Bruk av sikkerhetsnett må vurderes 
av den enkelte ut fra alder på barna, 
plassering av trampolinen og 
motoriske ferdigheter.

Vårsesongen er her. På lekeplasser, 
fotballbaner og gressplener får barna 
boltre seg og utfordre grenser. I vår- og 
sommermånedene utplasseres det et 
stort antall trampoliner i norske hager. 
Trampolinene gir glede til våre barn 
i form av fysisk aktivitet og bidrar til 
å utvikle gode motoriske ferdigheter. 
Uheldigvis skjer det, blant hopp og sprell 
mellom egne og naboers barn, mange 
ulykker hvert år.

I løpet av de neste månedene regner 
man med at opp mot 5.000 personer 
vil skade seg så hardt på trampo-
line at de må til legevakten. Mange 
av skadene som skjer i sammenheng 
med trampoline ulykker, er heldigvis 
mindre alvorlige, men det forekommer 
også kompliserte brudd og alvorlige 
nakkeskader.

For å redusere faren for alvorlige skader 
bør du følge disse 12 trampolinetipsene 
utgitt av Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap (DSB):

Sikkerhetstips for montering og 
bruk av trampoliner
1. Les bruksanvisningen før montering 

og monter i henhold til denne. 
2. Kontakt forhandleren hvis du er i tvil om 

hvordan bruksanvisningen skal forstås. 

– Advokatforsikringen ga meg tid 
til å bearbeide sorgen

Norges beste barne- 
og ungdomsforsikring
LOfavørs nye barne- og ungdoms-
forsikring er kåret til Norges beste. 
Det er forsikringsselskapet NEMI som 
gjennomførte testen, og de kåret 
vår samarbeidspartner SpareBank 1s 
barne- og ungdomsforsikring til best 
i test. LOfavørs forsikring er basert på 
SpareBank 1s forsikring, men har enda 
bedre vilkår. Dermed er den Norges 
beste. Les mer om forsikringen på 
www.lofavor.no  

veiLedningsteLefon

Hvis det utenkelige rammer, er det 
viktig å få informasjon om muligheter 
om offentlige  ytelser ved barns sykdom 
eller ulykke. Derfor har vi opprettet 
veilednings telefonen for deg som 
har  LOfavør Barne- og ungdomsfor-
sikring. Her får du svar på spørsmål 
om  økonomiske rettigheter ved ditt 
barns sykdom eller ulykke. Veilednings-
telefonen er oppe mellom 
kl.08.00–15.00 på hverdager. 

Barne- og ungdoms-
forsikringen gir deg og 
barnet ditt trygghet. 
Her er noen av dekningene: 
 sikrer barnet ditt en engangsutbetaling 
ved sykdom og ulykke

 gir deg dagpenger ved barnets 
sykehusopphold

 gir deg erstatning for behandlingsut-
gifter ved ulykke

 gir deg støtte til tilpasning av bolig og 
tekniske hjelpemidler

 Veiledningstelefon

Under halvparten av norske barn er forsikret
Vi er fl inke til å forsikre gjenstander 
av økonomisk verdi som hjem, bil 
og hytte. Fordi Norge har helse- og 
sosialordninger som er blant verdens 
beste, er det lett å glemme at ikke alt 
blir ordnet for oss.  Barn og ungdom 
som skader seg slik at de blir mer enn 
50 prosent arbeidsuføre, vil måtte leve 

som minstepensjonister fordi de ikke har 
tjent opp pensjonspoeng. 

Under halvparten av norske barn har 
egen forsikring, selv om andelen øker. 
Siden 2005 har antall barn og unge som 
er forsikret gjennom egne barne- og 
ungdomsforsikringer, doblet seg. Ifølge 

ferske tall fra FNO var det ved utgangen 
av 2011 over 518.000 barn og unge 
som var dekket av slike forsikringer, 
mot 262.000 i 2005. I dag har cirka 45 
prosent av Norges 1,1 millioner barn 
egen barneforsikring. I Sverige er tallet 
på over 70 prosent. 

3

Send kodeord <barn> til 2440 for å få vite mer



Befalsbladet 2/2011 29

– Advokatforsikringen ga meg tid  
til å bearbeide sorgen

§

– Min mann Thomas var snekker og 
fra Danmark. Han var alltid opptatt av 
å være fagorganisert, og oppfordret 
 stadig sine kollegaer om også å melde 
seg inn. Da vi kjøpte et gammelt hus, 
tenkte vi at det var lurt å kjøpe advokat-
forsikringen vi hadde fått tilbud om,  
i tilfelle vi skulle få problemer med  
oppussingen av huset, forteller Eva-Britt.

Eva-Britts mann fikk en kreftdiagnose i 
begynnelsen av 2010. I mai 2011 kom 
den tunge beskjeden om at han ikke 
ville overleve sykdommen. Eva-Britt og 
Thomas har sammen en datter, som nå 
er seks år. Fra før har hun tre barn på 
16, 20 og 21 år.

– Vi tenkte at dette går bra likevel, vi 
ville ikke gi opp håpet. Jeg tenkte ikke 
på alt som ville skje etterpå. Først over 
sommeren snakket vi om at det kunne 
være lurt å lage et testament, og da 
ringte jeg HELP. De forsto situasjonen, 
og foreslo å droppe testament og at 
de heller kunne hjelpe oss med skiftet i 
ettertid. Dermed kunne jeg konsentrere 
meg om å støtte min mann den siste 
tiden, forteller hun.

– Når man er i sjokk og sorg, er man 
ukonsentrert og ufokusert. Man blir sint, 
fortvilet og lei seg. Jeg brukte masse 
krefter og energi i den perioden,  
sier Eva-Britt.

Da jordmor Eva-Britt Jonsson Wolffbrandt og hennes mann Thomas tegnet advokatforsikring i 2010, var det fordi de 
 nettopp hadde kjøpt et gammelt hus. Men det var da Thomas døde av kreft 8. august 2011, at Eva-Britt virkelig fikk 

nytte av forsikringen hennes mann hadde tegnet i HELP Forsikring gjennom sitt medlemskap i Fellesforbundet.

Eva-Britt og Thomas med datteren, fotografert i mars 2011. (Foto: privat) 

Kort tid etter mannens altfor tidlige død 
tok hun igjen kontakt med HELP Forsikring. 
– Saksbehandleren var både profesjonell 
og svært forståelsesfull. Han sendte meg 
en lang smørbrødliste med alt jeg måtte 
huske på. Det var en stor hjelp å få en 
slik enkel liste med oppgaver. Mange av 
tingene hadde jeg aldri tenkt på,  
for eksempel at det ville være lurt 
å gjennomføre skifte og ikke sitte i 
uskiftet bo, forklarer hun.

Saksbehandleren var åpen om de tingene 
han var usikker på, sjekket det ut og kom 
raskt tilbake. Det ga meg tillit til ham. 
– Jeg fikk en følelse av at han gjorde mer 
enn han trengte å gjøre, sier Eva-Britt 
om saksbehandleren. HELP var flinke til 
å få meg i gang. De tilbød seg å ordne 
ting hvis jeg ikke kunne det selv, men 
med deres hjelp greide jeg å håndtere 
det meste, sier den unge jordmoren.  

AdvokAtforsikring  
gjennom LofAvør
 
Advokatforsikring gir rett til advokathjelp 
 innenfor de viktigste rettsområdene man 
støter på som privatperson, som familie rett*  
(hjelp i forbindelse med samlivsbrudd, 
spørsmål om samvær og fast bosted for barn, 
med mer), arverett, fast eiendoms rettsforhold 
(typisk nabokonflikter), forbruker kjøp, herunder 
håndverkertjenester, id-tyveri, med mer.

Forsikringen gir rett til rådgivning fra advokat 
og juridisk bistand ved tvister og rettssaker, 

inkludert advokatkostnader inntil to millioner 
kroner per forsikringstilfelle. Forsikringen 
 dekker også motpartens omkostninger 
 dersom man taper saken.

Gjennom LOfavør får du advokatforsikring for 
kr 110,- per måned for hele husstanden. 
Kollektivmedlemmer gjennom ulike  
LO-forbund har rabatterte forsikringspremier 
etter nærmere avtale. 

Ca. 100 000 LO-medlemmer har tegnet 
advokatforsikring for seg og sin husstand. 
Dermed er 5 % av Norges befolkning dekket  

av advokatforsikringen. Advokathjelpen 
leveres av HELP Forsikrings advokater. 

*6 måneders karantenetid fra avtale inngåelse 
i familierettslige saker (ingen karantenetid 
ved kollektive avtaler der hele forbund eller 
grupper av forbund tegner samlet)
**Advokatforsikring dekker ikke kjøp og 
salg av fast eiendom fordi det finnes egne, 
innarbeidede forsikringsordninger for dette, 
henholdsvis boligkjøperforsikring 
for kjøper og eierskifteforsikring for 
selger av fast eiendom. 

**
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Foto: Bjarne Nygård

Husk å hoppe forsiktig
3. Sjekk og test trampolinen etter 

montering. Sørg for at stropper, fester 
og kantpute er forsvarlig montert. 

4. Ha god plass over og rundt 
trampolinen og sørg for å plassere 
den på et plant underlag, helst med 
noe støtdempende effekt. 

5. Fest trampolinen til underlaget hvis det 
er fare for at vinden kan ta tak i den.

6. Voksne bør vurdere ferdighet og følge 
med når barn hopper. 

7. Defi ner klare regler for antall barn 
samtidig på trampolinen. Det ideelle 
er kun én. Vær oppmerksom på at 
faren for skader øker med økende 
antall personer på trampolinen 
samtidig og særlig ved ulik vekt 
mellom deltagerne.

8. For å forhindre at barn bruker 
trampolinen når voksne ikke er til 
stede, bør den dekkes til med en 
presenning når den ikke er i bruk. 

9. Husk ettersyn og vedlikehold av 
trampolinen. Sjekk fjærer, kantpute 
etc. før bruk.

10. Unngå å hoppe på trampolinen når 
den er våt.

11. Vær oppmerksom på at salto på 
trampoline kan medføre en stor 
risiko for alvorlige nakkeskader.

12. Bruk av sikkerhetsnett må vurderes 
av den enkelte ut fra alder på barna, 
plassering av trampolinen og 
motoriske ferdigheter.

Vårsesongen er her. På lekeplasser, 
fotballbaner og gressplener får barna 
boltre seg og utfordre grenser. I vår- og 
sommermånedene utplasseres det et 
stort antall trampoliner i norske hager. 
Trampolinene gir glede til våre barn 
i form av fysisk aktivitet og bidrar til 
å utvikle gode motoriske ferdigheter. 
Uheldigvis skjer det, blant hopp og sprell 
mellom egne og naboers barn, mange 
ulykker hvert år.

I løpet av de neste månedene regner 
man med at opp mot 5.000 personer 
vil skade seg så hardt på trampo-
line at de må til legevakten. Mange 
av skadene som skjer i sammenheng 
med trampoline ulykker, er heldigvis 
mindre alvorlige, men det forekommer 
også kompliserte brudd og alvorlige 
nakkeskader.

For å redusere faren for alvorlige skader 
bør du følge disse 12 trampolinetipsene 
utgitt av Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap (DSB):

Sikkerhetstips for montering og 
bruk av trampoliner
1. Les bruksanvisningen før montering 

og monter i henhold til denne. 
2. Kontakt forhandleren hvis du er i tvil om 

hvordan bruksanvisningen skal forstås. 

– Advokatforsikringen ga meg tid 
til å bearbeide sorgen

Norges beste barne- 
og ungdomsforsikring
LOfavørs nye barne- og ungdoms-
forsikring er kåret til Norges beste. 
Det er forsikringsselskapet NEMI som 
gjennomførte testen, og de kåret 
vår samarbeidspartner SpareBank 1s 
barne- og ungdomsforsikring til best 
i test. LOfavørs forsikring er basert på 
SpareBank 1s forsikring, men har enda 
bedre vilkår. Dermed er den Norges 
beste. Les mer om forsikringen på 
www.lofavor.no  

veiLedningsteLefon

Hvis det utenkelige rammer, er det 
viktig å få informasjon om muligheter 
om offentlige  ytelser ved barns sykdom 
eller ulykke. Derfor har vi opprettet 
veilednings telefonen for deg som 
har  LOfavør Barne- og ungdomsfor-
sikring. Her får du svar på spørsmål 
om  økonomiske rettigheter ved ditt 
barns sykdom eller ulykke. Veilednings-
telefonen er oppe mellom 
kl.08.00–15.00 på hverdager. 

Barne- og ungdoms-
forsikringen gir deg og 
barnet ditt trygghet. 
Her er noen av dekningene: 
 sikrer barnet ditt en engangsutbetaling 
ved sykdom og ulykke

 gir deg dagpenger ved barnets 
sykehusopphold

 gir deg erstatning for behandlingsut-
gifter ved ulykke

 gir deg støtte til tilpasning av bolig og 
tekniske hjelpemidler

 Veiledningstelefon

Under halvparten av norske barn er forsikret
Vi er fl inke til å forsikre gjenstander 
av økonomisk verdi som hjem, bil 
og hytte. Fordi Norge har helse- og 
sosialordninger som er blant verdens 
beste, er det lett å glemme at ikke alt 
blir ordnet for oss.  Barn og ungdom 
som skader seg slik at de blir mer enn 
50 prosent arbeidsuføre, vil måtte leve 

som minstepensjonister fordi de ikke har 
tjent opp pensjonspoeng. 

Under halvparten av norske barn har 
egen forsikring, selv om andelen øker. 
Siden 2005 har antall barn og unge som 
er forsikret gjennom egne barne- og 
ungdomsforsikringer, doblet seg. Ifølge 

ferske tall fra FNO var det ved utgangen 
av 2011 over 518.000 barn og unge 
som var dekket av slike forsikringer, 
mot 262.000 i 2005. I dag har cirka 45 
prosent av Norges 1,1 millioner barn 
egen barneforsikring. I Sverige er tallet 
på over 70 prosent. 

3

Send kodeord <barn> til 2440 for å få vite mer
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Hver fjerde vestlending har brukt 
advokat de siste tre årene. I Oslo og 
Akershus er det kun hver femte som 
har tatt kontakt med en advokat for å 
få juridisk hjelp. Opinion gjennomførte 
tidligere i år en landsomfattende under-
søkelse på vegne av LOfavør og HELP 
Forsikring. Opinion intervjuet 1.000 
personer over hele landet for å kart-
legge nordmenns bruk av advokat. 

Undersøkelsen ga mange spennende 
resultater og ble gjort i forbindelse med 
årets kampanje for LOfavørs tilbud om 
advokatforsikring. 

Omkring hver femte nordmann har 
brukt advokat de siste tre årene, noe 
som er stabilt sammenlignet med 2009. 
Oslo og Akershus ligger dermed på 
landsgjennomsnittet. De som bruker 

advokat, bruker imidlertid advokaten 
mer: Økningen i antall saker er på 
48 %. Økningen har spesielt skjedd 
innenfor reklamasjon etter service  
(+133 %), hjelp til kontrakter av ulike 
slag (+105 %), kjøp av håndverker-
tjenester (+75 %) og dødsfall i nær 
familie (+61 %). Undersøkelsen 
avdekket også at det er folk fra Oslo 
og Akershus som frykter arveoppgjør 
mest. 15 % av befolkningen i Oslo og 
Akershus regner med et ganske høyt 
eller svært høyt konfliktnivå i  forbindelse 
med arveoppgjør. Kun 6 % av  
sørlendingene frykter det samme. Blant 
vestlendingene er det 12 % som frykter 
konflikt. Det kan skyldes at vestlendin-
gene oftest bruker advokat, for med 
god juridisk hjelp vil konfliktnivået i 
mange typer saker ofte reduseres. 

Vestlendinger bruker advokat oftest

Ring Medlemstelefonen  
815 32 600 – tast 3 så 2

LOfavør
Postboks 778 Sentrum
0106 Oslo

  http://www.lofavor.no/

@
  post@lofavor.no

   facebook.com/lofavor.no

  Telefaks 21 02 89 50

LOfavørs strømavtale leveres av NorgesEnergi.  I en servicemåling gjort av TNS Gallup 
og kundeservicespesialistene Dolphin ble NorgesEnergi kåret til bransjevinner innenfor 
strøm når det gjelder kundeservice.

Servicemålingen er den største i sitt slag i Norge, og resultatet baserer seg på svar 
fra hele 38.000 respondenter i løpet av 2011. Undersøkelsen har stilt spørsmål 
om tilfredshet ved henvendelsesmønster, kvalitetsområder og total tilfredshet. 
Strømleverandørene i undersøkelsen utgjør de 11 største strømleverandørene i Norge 
(for mer informasjon, se ksindeks.no). 

LOfavørs avtale med NorgesEnergi sikrer våre medlemmer en kraftpris som på årlig 
basis alltid vil være én av de 5 rimeligste målt opp mot en representativ referanse liste 
av strømleverandører som dekker 4 av 5 av landets husstander. Til øvrige kunder tilbyr 
NorgesEnergi en garanti om å være blant de 10 rimeligste leverandørene.  

LOfavør-partner kåret til best på kundeservice

3 På gata

Hva forbinder du med LOfavør?

LaRS LæRuM
– LO er jo en arbeider-
bevegelse, så LOfavør er 
prosent ordninger for de 
som er medlem av en 
LO-forening. 

METTE KiRSTinE aaSTaD
– Fordelsordningen til LO. 
Her får du en fordelspakke 
som kan hjelpe deg i kinkige 
situasjoner.

aSTRiD DySOn
– Jeg tror LOfavør har noe 
med info om hva som 
gagner deg, men jeg er ikke 
helt sikker. Kanskje det har 
noe med bonus og rabatter 
å gjøre?

4

Foto: Thomas Skjaeveland
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Chris Nitro dundrer løs på trommene i Oslo Spektrum.  

Den norske Melodi Grand Prix-finalen er i gang.  

Kontrasten fra offiserslivet er enorm.            

MaRgReThe MeyeR bRaTT og STiaN gRyThaugeN/aNb (TekST)  eRLeNd daLhaug daae (foTo)                      ¾
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I årets Melodi Grand Prix var fullt 
det mulig å stemme en gruppe 
hardrockere fram til den interna-
sjonale finalen. The Carburetors 
rocket for full maskin I MGP-
sirkuset, og «Don’t touch the 
flame» ble en fengende affære.

– Det er en klassisk hardrocklåt 
med et meget catchy refreng og 
med ekstra fete gitarriff, sier bas-
sist King O’Men.

Fengende refreng til tross, låta 
nådde ikke opp. Chris Nitro, dep-
per likevel ikke så lenge han får 
spille.

– Musikk har mange dimensjo-
ner for meg og jeg henter mye 
energi der.  Blir litt sur hvis jeg 
ikke får spilt. Det er noe som man-
gler, sier han. 

Musikken er en viktig del av 
livet til Chris Nitro. Han har 
musikken med seg overalt. Også 
til høsten når han reiser til Afgha-
nistan.

– Jeg håper jeg får tid til å spil-
le. Musikk går mye på følelser for 
meg, erkjenner majoren.

På trommene får han utløp for 
tre ting: Han kobler helt av, får ut 
frustrasjon og trimmet kroppen.

– Å få ut frustrasjon på trom-
mer er gjort på en halvtime, kan-

skje jeg også kan bruke det til 
«debrifing», sier Chris Nitro.

Ideen om melde seg på Melodi 
Grand Prix kom underveis i arbei-
det med bandets nye plate. 

– MGP har jo i løpet av de siste 
årene blitt en skikkelig kul ting 
som også rockere følger med på. 
Og siden vi er et lite sirkus fra før, 
tenkte vi det var på tide å bli med 
i Norges beste og største sirkus, 
sier  King O’Men.

The Carburetors består av Eddie 
Guz, Kai Kidd, Stian Krogh, King 
O’Men og Chris Nitro. Bandet har 
en rekke plateutgivelser bak seg. 
Den første singelen så dagens lys i 
2001, og i 2004 albumdebuterte 
gutta med «Pain Is Temporary - 
Glory Is Forever». The Carburetors 
har turnert i Russland og store deler 
av Europa. Blant annet i Slovakia, 
der de for øvrig delte scene med hel-
tene i Judas Priest. Bandet vært opp-
varmere for både Mötley Crüe og 
Deep Purple i Oslo Spektrum. Ban-
det har også spilt på flere av de store 
festivalscenene i Europa, blant 
annet With Full Force foran 55.000 
tilskuere. Bandet kommer med ny 
studioplate denne våren, med påføl-
gende Europaturné.

¾

fuLL TRØkk: The Carburetors består av 
Eddie Guz, Kai Kidd, Stian Krogh, King O’Men 
og Chris Nitro. Her fotografert på Ørland.  
FOTO: Helge Hopen

fiNPuSS: Chris Nitro gjør seg klar til dyst backstage.
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PÅ SCeNeN: Bandet på scenen i Oslo Spektrum. Trøkk til tross, The Carburetors røk ut før den norske gullfinalen.



Lønn. Noe som er høyaktuelt nå rett 
før lønn skal forhandles i staten er, 
nettopp: Lønn! NOFKA går inn for 
å heve kadettene fra alternativ 7 til 
alternativ 8. NOFKA favner også om 
elevene på Sjøforsvarets Nivådan-
nende Utdanning (SNU) og arbeider 
for å heve disse til alternativ 6. 

én krigsskole? Andre saker vi jobber 
med er en konsekvensutredning for 
eventuell sammenslåing av krigssko-
lene, dette for å være i forkant der-
som temaet skulle bli noe mer enn 
noe som det ymtes om en gang i 
blant. Ved å være tidlig ute og utrede 
konsekvensene, kan vi ha et stand-
punkt basert på fakta fremfor følel-
ser. Videre jobber vi med et forslag 
til en ordning hvor befalsskoleelever 
får studiepoeng for sin utdanning. 
Dette gjelder særlig SNU fordi disse 
har status som befalsskoleelever, men 
i hovedsak følger samme utdanning 
og undervisning som kadetter. 

Det har også lenge vært et tema 
hvordan man selekterer følgebefal på 
FOS BS og FOS KS, og hvilken kom-
petanse og forutsetninger de har for 
å kunne utføre oppgaven. Her har vi 
fått informasjon om et par tilfeller 
som gjør at vi ønsker å se nærmere 
på dette, for det er jo snakk om våre 
fremtidige kolleger, og de skal bli 
vurdert på riktig grunnlag av folk 
som vet hvordan dette gjøres. 

Fremtiden er noe man ikke kom-
mer unna, enten man vil eller ikke. 
Vi i NOFKA mener det er viktig at 
vi som kadetter er med på å utforme 
denne fremtiden, da spesielt med 
tanke på avdelingsbefal/spesialistbe-
falsordningen som ser ut til å være 
den veien vi går. Vi følger nøye med 

på hvordan tanker, ideer, forslag og 
utredninger arter seg, og er på ballen 
for å styre den mot en retning vi alle 
kan være fornøyde med. 

Høstkonferansen organiserer 
ikke seg selv, og også her er NOFKA 
med på å sette sitt preg på saken. Vi 
er med og påvirker hvor, når og 
hvordan. Mer info kommer etter 
hvert som det nærmer seg. 

Handlingsprogram har vi utar-
beidet og vedtatt. Dette er tilgjenge-
lig på www.nof.no» www.nof.no, 
og i papirutgave; spør din lokale 
NOFKA representant! 

familietillegget. Som kadett er det 
ikke alltid like enkelt å finne tid eller 
penger til alt, heller ikke familie for 
de som har det. For deltidsforsør-
gere kan det være ekstra krevende å 
balansere hverdagen med en utdan-
ning ved en krigsskole. NOFKA job-
ber derfor for at også de som har 
mindre enn 50 prosentsamværsrett 
med barn skal få familietillegget. I 
tunge signalsaker som dette er det 
godt å ha både NOF og LO i ryggen! 

endring plikttjeneste. Til slutt en 
sak som i utgangspunktet er en 

gladnyhet til dem som går sivile 
studier på kadettvilkår. Plikttje-
nesten som frem til nå har vært 
2:1 pliktår pr. utdanningsår, er nå 
blitt omgjort til 1:1. Det som er 
trist er at de som allerede er i gang 
med utdanningen, eller i ferd med 
å avslutte den, henger igjen i den 
gamle ordningen, og fremdeles må 
avtjene seks års plikttjeneste for 
tre års utdanning. NOFKA mener 
at når arbeidsgiver nå har snudd 
og innført 1:1, så må det også være 
rom for å la dette komme alle til 
gode, også de som har påbegynt 
utdanningen og de som har påbe-
gynt plikttjenesten. Derfor er 
dette noe vi vil jobbe ekstra hardt 
for i tiden fremover. 

Da har du fått en liten status-
oppdatering på hvordan NOFKA 
jobber for at din hverdag som 
kadett skal bli best mulig! Skulle 
du ha behov for hjelp til å fremme 
en sak er det bare til å gripe tak i 
din lokale NOFKA-representant, 
vi er der for deg! 

MaRTiN a. g. Loe
NeSTLedeR Nofka

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

dette jobbes det med! 
Nofka, kadettenes eget organ for å fremme sakene som opptar kadettene i hverdagen.  
du spør deg kanskje hva vi egentlig jobber med denne perioden? 

Befalsbladet 2/201134
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Låst garasje
Dekker innboforsikringen noe i en låst 
garasje? Tenker da spesielt på brann eller 
tyveri. Jeg har verkstedutstyr for ca 30.000 
kroner samt motorredskaper for mellom 10 
og 30 tusen.

Tor Einar A.

Innbo og løsøre på din folkeregistrerte bostedsa-
dresse er dekket av din kollektive hjemforsikring ved 
brann og tyveri. Forsikringen gjelder både i boligen 
din og i andre låste bygninger, som garasjen.

Det er enkelte begrensninger i erstatningsbe-
løp, som inntil 300.000 kroner for enkeltgjen-
stander og samlinger. Her er du klart innenfor på 
alle måter, slik at utstyr- og motorredskaper som 
gressklipper og snøfreser, er forsikret.

Magne Gundersen

Skade på tann
En jeksel knakk i to mens jeg satt hjemme 
og spiste nøtter. Rotfylling, gjenoppbygging 
av tannen og ny krone koster 12.000 kro-
ner. Dekkes dette av hjemforsikringen eller 
en ulykkesforsikring? 

Lisbet H.
Det var veldig uheldig, men tannlegeutgiftene 
dekkes nok ikke din kollektive hjemforsikring. 
Forsikringen dekker i hovedsak skader på innbo 
og løsøre. 

Heller ikke en ulykkesforsikring ville hjulpet 
her. Tannskader ved spising er unntatt fra vilkå-
rene og dekkes dessverre ikke.

Magne Gundersen

bolig i Sverige
Jeg har en hjemforsikring i Sverige, men 
ettersom jeg har LOfavør-forsikring i Norge 
så er kanskje den svenske forsikringen 
unødvendig? 

Lars L.

Den kollektive innboforsikringen du har gjennom 
LOfavør dekker innbo og løsøre på ditt faste, 
folkeregistrerte bosted i Norden. Forsikringen 
omfatter også pendlerbolig i Norden, men ikke 
fritidsbolig.

Du er altså dekket både i din faste bolig i 
Sverige og i din pendlerbolig i Norge. Så langt 
jeg kan se trenger du derfor ikke kjøpe en ekstra 
forsikring i Sverige.

Magne Gundersen

Syk i utlandet
Jeg ble syk på ferie i Thailand og måtte dra 
hjem tidligere enn planlagt. Jeg har LOfavør 
Standard Reiseforsikring og lurer på hvilke 
rettigheter jeg har i dette tilfellet.

Bjørn P.

Ved sykdom i utlandet som fører til at du må 
avbryte reisen din har du rett til både refusjon 
av legehonorarer eller lignende, utgifter til tid-
lig hjemreise og erstatning for de dagene som 
gjensto av reisen. Du har ikke rett til erstatning 
av utgifter du har hatt etter du kom tilbake til 
Norge. 

Jeg anbefaler at du tar kontakt med Spare-
Bank 1 Skadeforsikring på telefon 02300 for å 
få vite hvilke utgifter du får refundert.

Magne Gundersen

forsikre rasekatt
Jeg har akkurat kjøp en rasekatt. Er det 
mulig å forsikre katten og hva vil denne 
forsikringen eventuelt dekke?

Stine G.
LO-medlemmer kan gjennom LOfavør kjøpe en 
egen hunde- og katteforsikring. Du har dekning 
gjennom denne forsikringen om katten dør eller 
må avlives som følge av sykdom, skade, blir 
borte eller får livsvarig nedsatt bruksverdi. I 
tillegg dekkes veterinærutgifter og opphold på 
dyrehospital for inntil 15 000 kr for behandling 
på grunn av sykdom eller skade. 

Prisen på forsikringen vil variere ut fra hvor 
mye katten er verdt.  

Magne Gundersen 

frost og vannskade
Vannrørene på hytta har frosset og jeg har 
fått vannskader på bad, kjøkken og inven-
tar. Vil noe av dette bli dekket gjennom min 
LOfavør fritidshusforsikring hos dere?

Ingrid F.

Forsikringen dekker skader som skyldes frosne 
vannrør på hytta og du vil derfor få dekket 
skadene på bad og kjøkken. Men egenandelen 
for vannskader som skyldes frost er ganske høy, 
minimum 10 000 kr. 

For å få dekket inventaret må du ha en egen 
innboforsikring for hytta. LOfavør har en kombi-
nert fritidshus- og innboforsikring som er ideell 
for akkurat det du har vært utsatt for. 

For å unngå vannlekkasjer senere er det to vik-
tige ting å huske på:
•  Forlat aldri hytta uten å stenge vannet
•   Ha på tilstrekkelig oppvarming for å unngå 

frosne rør
Magne Gundersen

utenlandsk valuta
På reise har jeg flere ganger fått spørsmål 
om jeg vil betale med norske kroner eller 
lokal valuta. Jeg lurer på hva som lønner 
seg.

Anders T.

Min erfaring er at når du betaler med kort vil 
det nesten alltid lønne seg å betale i den lokale 
valutaen. Butikkene som tilbyr deg å betale i 
norske kroner opererer ofte med en svært dårlig 
vekslingskurs. Det tjener butikken på, mens du 
taper på det.

Mitt råd er derfor alltid å betale med den 
lokale valutaen. Da er du sikret den riktige valu-
takursen av kortselskapet.

Magne Gundersen

Mistet mobil
Jeg mistet mobiltelefonen, men fikk 
beskjed om at verken ulykkesforsikringen 
eller hjemforsikring dekker dette. Stemmer 
det? Hvilken forsikring må jeg i så fall ha?

Malene S.

Det stemmer det du fikk høre fra forsikringssel-
skapet. Det er ikke dekning for tap av gjenstan-
der på ulykkes- eller innboforsikringen. Heller 
ikke en reiseforsikring ville gitt erstatning for en 
mistet mobiltelefon.

Forsikringene dekker rett og slett ikke ting 
som er mistet, tapt eller gjenglemt. Innbo- og 
reiseforsikring dekker fysisk skade på mobilte-
lefoner, tyveri, brann og typiske uhell, men ikke 
når mobiltelefonen er mistet. Det må være en 
årsak.

For kostbare enkeltgjenstander kan det være 
lurt å kjøpe en verdisakforsikring. Da er du dek-
ket også om du mister gjenstanden. En vanlig 
mobiltelefon er imidlertid ikke så kostbar at jeg 
anbefaler en egen verdisakforsikring. 

Magne Gundersen

Svar fra forbrukerøkonom Magne Gundersen, SpareBank 1 Gruppen. 
Har DU spørsmål om din økonomi?  
Send en e-post til: magne.gundersen@sparebank1.no
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Kompetansebegrepet brukes som 
betegnelse for kunnskap, innsikt, 
erfaringer, egenskaper, ferdigheter 
og holdninger som kreves for å løse 
en oppgave.1) 

Torsdag 19. april 2012 bør stå 
som en merkedag i Hæren. Den 
dagen yrkestilsatte Generalinspek-
tør i Hæren, generalmajor Per Sver-
re Opedal, de første tolv spesialister 
i Hæren. Dette er en del av et pilot-
prosjekt som inkluderer Telemark 
bataljon og FSK/HJK. Som ett av få 
land i Europa har Norge fremdeles 
ikke innsett at underoffiseren, eller 
spesialisten, er ryggraden i en hær.

I Stortingsproposisjon 73 S – Et 
forsvar for vår tid, er et helt kapittel 
satt av til å beskrive utfordringer 
med og løsninger for hvordan vi for-
holder oss til kompetanse og perso-
nell. Det skal hjelpe oss å bevege oss 
fra den tradisjonelle personellfor-
valtningen og videre til strategisk 
styring av personellutviklingen. Og 
det er akkurat det GIH gjør. I stedet 
for å forvalte personell som nærmer 
seg slutten av en avdelingsbefalskar-
riere, har han sett at disse mennes-
kene representerer kompetanse det 
vil være vanskelig å skaffe på nytt 
hvis de forsvinner ut døren, og gjør 
tiltak for å beholde dem.

Tidligere har ikke «kun» operativ 
kompetanse gitt grunnlag for yrkes-
tilsetting i Hæren. Det er kun ved å 
fremvise papirer på en bachelorgrad, 
eller tung teknisk utdanning som 
har synes interessant for de som 
bestemmer. I den verden vi lever i, 
er ikke en bachelor det som skiller 
mellom liv og død – det er kompe-
tanse, erfaring, samhold og trening. 

Derfor passer det veldig bra at GIH 
yrkestilsetter disse spesialistene. Det 
er helt i tråd med de overordnede 
målsettingene for kompetanse og 
personell i prop. 73 S.

De operative krav og behov er 
styrende for personell- og kompe-
tansestrukturen. Evnen til å gjen-
nomføre operasjoner er kjernen i 
den militære profesjonen. Hovedfo-
kuset for kompetansebygging i For-
svaret må derfor være basert på en 
bred og gjennomgående kunnskap 
om militære operasjoner og relevant 
teknologi og fagområder.2) 

Men selv om dette er, og skal 
være, en merkedag, er det lite opp-
merksomhet rundt det. Jeg hadde 
kanskje forventet et nyhetsoppslag, 
en større tilstedeværelse av enten 
politikere eller fagorganiserte. Det 
kan hende de ikke er invitert, hva 
vet jeg. Men det stiller seg i rekken 
av passivitet fra våre organisasjoner 
at det ikke kommer en reaksjon på 
dette. 

Jeg er selv organisert i Norges 
Offisersforbund (NOF), og kjenner 
at jeg gang på gang tar meg selv i å 
lure på hva som er agendaen deres. 
For det kjennes ikke ut som det er 
min kategori som står øverst på den. 
Dette til tross for at vi avdelingsbe-
fal er en tilsatt i en ordning alle er 
enige om at ikke fungerer i henhold 
til intensjon. Prop.73 S sier at «For-
svaret har et langt større behov enn 
tidligere for spisskompetanse, og 
dette krever systemer som legger til 
rette for en karriere som spesialist».  
I tillegg sies det at dette arbeidet skal 
gjøres i samråd med arbeidstaker-
organisasjonene. 

Derfor lurer jeg på følgende: Hvor 
er dere? 

For det kan ikke være slik at dere 
ikke kjenner til problemstillingen? 
For NOF sin del var jeg selv på Sam-
råd med politisk ledelse i FD i Oslo 
23. januar i år, hvor nettopp tap av 
kompetanse og erfaring var tema på 
minst ett innlegg på talerstolen. I 
gangene ble det snakket om at dette 
måtte ut i media. Men det er stille.

Dessverre er min oppfatning at 
organisasjonene vegrer seg for å 
støtte noe som i verste fall kan bli 
en ny avdelingsbefalsordning. Mitt 
inntrykk er at dere er enig i at noe 
bør gjøres, men vil gjerne ha en fer-
dig løsning presentert før dere vil 
mene noe om det i det offentlige 
rom. Det svekker min tillit til dere. 
Vi er alle enige om at dagens ord-
ning ikke gir det man trodde den 
skulle gi, eller det vi trenger. Men 
det vi trenger nå er handling. Jeg er 
stolt over å ha en Generalinspektør 
som har lyttet til sine, til de erfarin-
ger Hæren har gjort de siste ti årene, 
og handlet. Jeg hadde bare trodd at 
de vi betaler for å jobbe for oss ville 
gjøre det samme.

Innføringen av en spesialistbe-
falsordning er ikke lett – jeg er enig 
i det. Men det skal ikke stoppe oss 
fra å gjøre det. De ert mange andre 
ting i dette yrket som vanskelig, men 
det betyr ikke at vi velger det bort 
av den grunn. Vi sier i mange andre 
sammenhenger at vi har en forplik-
telse som rettferdiggjør det oppdrag 
vi løser. Jeg vil si at vi alle har en 
forpliktelse mot å løse denne utfor-
dringen. Og for meg virker det ikke 
som vi har mange motstandere. Min 
oppfordring til organisasjonene er 
at dere må vise dere frem, og vise at 
dere jobber for oss.

LØyTNaNT LaRS hauge
avdelingsbefal, Telemark bataljon

1)  Prop. 73 S, kap 9 – Kompetanse og personell, 
s. 116

2)  Prop. 73 S, kap 9 – Kompetanse og personell, 
s. 117

Spesialister og passive fagforeninger

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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En av forsvarssektorens viktigste strategiske utfordringer er evnen til å tiltrekke, 
rekruttere, utvikle, anvende og beholde rett personell med rett kompetanse.
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Jeg trener soldater, og om man vil 
ha de beste soldatene så må man ha 
fokus på de oppgaver soldater får og 
trenes til. En soldat blir sendt for å 
skape fred og samtidig fungere i 
krig. Soldaten skal stabilisere situa-
sjoner der kaos er regelen, og skape 
relasjoner der hat og mistillit råder. 
En soldat bærer med seg et ansvar, 
et ansvar ikke bare for å fullføre, 
men å lykkes med oppdraget. En 
soldat MÅ, når andre kan være 
hjemme hos sine kjære, dra. En sol-
dat skal i ytterste konsekvens ta liv, 
redde liv, men også være beredt til 
å gi sitt liv. Dette grunnleggende 
skiller soldatyrket fra andre yrker, 
skiller det så til de grader. 

Så hvordan løse oppdraget? Jeg 
har i årevis hatt som et mål at alle 
soldater skal behandles likt og rett-
ferdig. Så lenge mitt befal og mine 
soldater ser at de har tillit, og jeg 
viser dem lojalitet og den respekten 
de fortjener, er inkluderende og til 
slutt gir dem en rettferdig behand-
ling, så blir det gjensidig.

Jeg har en intensjon om å lede 
kjønnsnøytralt. Samtidig så langt 
det lar seg gjøre, tilrettelegge tjenes-
ten for den enkelte innenfor de ram-
mene jeg har. Lett er det ikke, det 
krever ledelse. Jeg ser det jeg tror er 
et positivt resultat. Jeg tenker da på 
kultur, respekt og gode holdninger. 
Det er politisk bestemt at det viktig 
å øke kvinneandelen i Forsvaret. 
Min mening er også at kvinneande-
len bør økes. Den mannlige domi-
nans i Forsvaret blir dysfunksjonell 
i forhold til Forsvarets stadig mer 
komplekse og varierte oppdragspor-
tefølje. 

For å få økt andelen, menes det 
at en må gjøre noe med den manns-
dominerte kulturen. Da må man 
tillate, akseptere og respektere hver-
andre. Så jeg spør dere forskere og 
andre «forstårsegpåere». Til dere 

som mener at Forsvaret har macho-
kultur: Hva er alternativet? Hvilken 
kultur er best til å løse militære opp-
drag? Jeg legger merke til at lederen 
for Nettverk for kvinnelig befal vil 
ha vekk dyrkingen av machogener, 
og at soldater skal bruke fornuft 
istedenfor å følge ordre. Ordrer, 
machokultur, mannekultur, kriger-
kultur skal i trening til krig og i krig 
erstattes med hva? Bør man ikke 
være forsiktige med hva, hvordan og 
hvorfor man endrer? Samfunnet 
utvikler seg og vi utvikler oss med 
det, men igjen: i hvilken retning? Får 
ikke den norske soldat de beste 
skussmål hvor enn de drar? 

Hva er dagens tall? 7, nei, 15, 
eh… nei 25 prosent kvinner! Om vi 
skal måle vår suksessrate for kvin-
ner etter antallet, tror jeg vi bommer 
fullstendig på mål. Jeg opplever at 
tallet som bør være en visjon. Nå 
føles det som et fysisk mål, og at 
dette målet burde vært oppnådd i 
går? «Kvinnerekrutteringspolitik-
ken» er etter min mening svært pre-
get av «jaget» for å nå disse tallene. 
Hvorfor heller ikke måle robusthet, 
motivasjon, holdninger, kvalifika-
sjoner etc? Hvorfor ikke si: «vi 
nådde ikke 15 prosent, men vi har 
de best kvalifiserte». For det er vel 
det vi egentlig vil, er det ikke? 

Jeg selv har i sammenheng ved 
opptak og tilsetning ved flere anled-
ninger opplevd det som kan karak-
teriseres som radikal kvotering. Å 
presse på med noe som ikke opple-
ves rettferdig eller riktig, spesielt når 
dette kan koste deg livet, er og vil 
aldri bli populært. Jeg vet om flere 
meget godt kvalifiserte jenter som 
etter endt BS ikke vil ha jobb i frykt 
for å bli kvotert. De ville aldri få vite 
hvorfor de egentlig fikk jobben. 

«Lik lønn for likt arbeid.» Dette 
var et slagord. Hva med «like krav 
for likt arbeid»? Det stilles i dag 

ulike krav til jenter og gutter: eks. 
befalsskoler, befalstester. Dette til 
tross for forventningene og kravene 
om at en skal utføre de samme opp-
gavene. 

Hvorfor? Er det noe galt med 
kravene? Eller skal det bare være 
tøffere for gutta? Vi snakker om 
likestilling uten at man engang kla-
rer å ha disse kravene like. Forsvaret 
selekterer ikke  kun på bakgrunn av 
en CV og et intervju. Forskjellene er 
store og ganske så annerledes, sett 
opp mot andre etater og private 
bedrifter. Opptak der fysisk og men-
tal robusthet testes, der personlige 
egenskaper virkelig skal under 
lupen, er nok ikke daglig kost når 
man søker jobb andre steder. Selek-
sjon i Forsvaret er svært synlig for 
alle som er involvert. Og når man 
da som selektør, kandidat, soldat, 
sjef og elev opplever at det man 
mener er rettferdig til stadighet bry-
tes, så blir dette signaler som ikke 
oppleves som gode. 

Har vi måttet gå til det skritt å 
kvotere inn jenter for å få opp tallet, 
så mener jeg at vi vil tape kampen 
om de kloke hodene. Jeg tror at den 
likestillings-/kvoterings-/forskjells-
politikken i Forsvaret nå i lengre tid 
har hatt, er feilslått. Jeg mener at 
tiden er overmoden for å se på nye 
løsninger. Skal vi forsøke med 
«ekte» likestilling? Bør vi innse at 
kvinner og menn er forskjellige? 
Eller i likestillingens navn, innse at 
mennesker er forskjellige. Jeg mener 
at vi må se på styrkene til mennes-
ket, kvinne som mann, for så å 
utnytte dette til det beste for landet. 

Min visjon er: La menn som 
kvinner bli sett på av soldatkame-
rater som like, med forståelse for 
hverandres felles kultur for slik å 
kunne skape ett fellesskap, der vi 
alle er soldater.

kuRT a. LÅbakk
kompanisjef

politisk og militær feilslått kvinnelig rekruttering
«Alle må behandles likeverdig og med respekt, uansett bakgrunn»

«Likestilling i forsvaret er en viktig del av likeverdet» 

(uTdRag fRa foRSVaReTS VeRdigRuNNLag)
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Geir Anda (57) går på det tredje kurset 
i Forsvarets karriereskift-program, et 
pilotprosjekt som startet i oktober i fjor.

ToRa heRud (tekst og foto)

– Hensikten er å kunne omgjøre 
militær kompetanse til et sivilt 
språk, og å kunne selge seg selv inn 
i et nytt og sivilt yrke, sier stabsof-
fiser Harald Martin Hansen.

Tilbudet om å delta på kurset 
gikk til senioroffiserer over 55 år i 
hele Oslo-området. Men Hansen 
tror evalueringen vil føre til at dette 
blir et tilbud til ansatte i hele For-
svaret, også de yngre, slik at de kan 
få hjelp og støtte til å komme videre.

Kurset varer i tre dager og starter 
med å omhandle:
•  Personlige egenskaper

•  Ferdigheter
•  Evner
•  Hva den enkelte liker og kan
•   Og hvordan dette kan «overset-

tes» til jobb i det sivile samfunnet
Deretter hvordan dette skal kom-
muniseres ut:
•  Sette opp CV
•  Skrive jobbsøknader
•  Gjøre telefonhenvendelser
•  Bygge nettverk
•  Bruke sosiale medier
I tillegg følger temadager og veiled-
ning etter behov, som:
•   Arbeidslivet sett med et rekrut-

teringsfirmas øyne
•  Trening på jobbintervjuer
•  Hvordan etablere eget firma?

gå med et smil. – Noen begynner på 
kurs fem år før de går av, og er godt 
forberedt. Det viktigste er at folk 

forlater For-
svaret med et 
smil om mun-
nen og tenker 
at det har vært 
e n  g o d 
arbeidsplass, 
sier Hansen.
Geir Anda har 
et helt yrkesliv 
bak seg i For-

svaret. Han tror også yngre vil stå 
lenger i jobb dersom de vet at de får 
hjelp til å gå over i sivilt arbeid etter-
på. Slik får Forsvaret også mer kom-
petente folk inn.

– Staten vil at vi skal stå lenger i 
jobb, og nå har Forsvaret lagt til 
rette for det. Det handler egentlig 
om livskvalitet, sier Geir Anda.

forsvarets karriereskift-program:

fra militært til sivilt liv

 VOLVO V70 

LAVUTSLIPPSMOTOR
MED AUTOMAT

Lavt utslipp gir lavt forbruk og lave avgifter. Nå 
får du Volvo V70 D2 med automatgir uten økt 
utslipp eller økte avgifter, og med 115 hk og 
hele 285 Nm (med overboost). I tillegg har vi 
kampanje på høyeste utstyrsnivå Summum. 

Velkommen til prøvekjøring!

MEDLEMMER AV NORGES OFFISERFORBUND FÅR YTTERLIGERE MEDLEMSRABATT
* Veil. pris inkl. frakt-, leverings- og adm. kostnader levert Oslo. Gj.sn. forbruk 4,5 l/100 km, CO2-utslipp 119 g/km (V70 D2). Tilbudet gjelder alle nye 2012 
modeller ut juni 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.

LAST NED NORSK 
VOLVO APP

UTSTYRSPAKKEN SUMMUM
Inneholder bl.a:   
• Skinninteriør • Komfort- eller sportsseter • El. førersete m/minne 
• Skinn, krom og alu.detaljer • Cruise control • Rygge- og regnsensorer 
• Aktive Dual Xenon hovedlys • Vannavst. sideruter foran • High Perform. 
stereo og 5” skjerm • USB, Bluetooth, DAB+ forberedt • 17” alu.felger

Kampanjepris kr 30 000,-   Spar kr 15 000,-
(Kampanjen gjelder alle V70 motoralternativer. Utstyrsverdi kr. 70 000,-)

2012 MODELL

VOLVO V70 D2 115 HK, MAN

Fra kr 359 800,-*
VOLVO V70 D2 115 HK, AUT

Fra kr 378 800,-*
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fra Nof kaleNdereN

oppdater deg selv og bli med i trekningen av 2 iPad
Hvorfor er det viktig for NOF at vi har riktig kontaktinformasjon? Vi har opplevd at vi har 
feil kontaktinformasjon på en del av våre medlemmer i medlemssystemet. Dette medfører 
at vi får mye returpost og vi har vanskeligheter med å finne ut hvor medlemmene tjeneste-
gjør. Her trenger vi deres hjelp! 

Dette sikrer du deg viss du oppdaterer kontaktinformasjonen:
• Forsikringsbevis og vilkår per post og på nett
• Befalsbladet
• At du er medlem i riktig lokallag
• Informasjon om lokal aktivitet
• Oversikt over kontrakter med NOF
• Fakturahistorikk
Logg dere inn på portalen og oppdater kontaktinformasjon, så er dere med i trekningen av 
2 stk IPAD. Vinneren blir annonsert på NOF.no den 11. juni 

Vold paa ekserplass ved gardermone som-
mer en 1912 har været behandlet ved krigs-
ret. Som det erindres hadde tre mandskaber 
ved oslo bataljon drukket sig full og opptrådt 
truende mot vaktsersjanten.   Rettens fler-
tall fant den skyldige i oprør og ansaa sig 
derfor bundet til en straff av minst tre aar, 

saaledes som vedkommende paragraf i den 
militære staffelov bestemmer. Retten mente 
dog at ingen av dem hadde forstaat rekke-
vidden av sin handling, hvorfor de enstem-
mig indstilles til ved benaading fikk sin 
straff nedsatt til 1 ¼, 1 ½  og 1 aars fæng-
sel. 

For 100 år siden
Utdrag fra Underofficersbladet • Kristiania 1912

arrangement dato Sted
PU-møte 10.–13. mai Moskva
Kurs medbestemmelse 21. mai Sessvoll
og påvikning
Forbundsstyremøte 23. mai Bergen
Landsstyremøte 8.–11. juni Tallin
Stand marine- 8.–14. juni Arendal
mesterskapet 
Stand på FOS 25.–29. juni Kjevik

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

Kursene (opphold, mat, reise) er gratis for med-
lemmer i NOF. Se også egne utlysninger av andre 
kurs og aktiviteter i regi av FRITV og lokalavde-
lingen.

ros…

til våre tillitsvalgte 

som har arbeidet hardt 

i drøftinger og samrå-

dene for å få alle fakta 

på bordet til Langtids-

proposisjonen.

…og ris

til sjef Forsvarsstaben 

som kaster ukepend-

lerne ut i dagpendlersi-

tuasjon. og ikke sørger 

for at det er nok forleg-

ningskapasitet i Oslo.

Følg NOF på internett. Daglige oppdateringer på:  

www.nof.no
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NORSK FLYTTEFORBUND

40 år 1963-2003

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	 ❦

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

	 ❦

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

	 ❦

Kongstein Transport AS 
Thranesgt 2, 3187 Horten                
Tel. 33 04 11 28   
Faks 33 04 33 24
post@kongstein.no
www.kongstein.no

Kristiania Visergutkontor AS 
Verkseier Furulundsv 21, 0668 Oslo
Tel. 22 15 15 55
Faks 22 15 15 63  
visergut@kvk.no     
www.kvk.no

	 ❦

Kaarvands Transport
Brøttemsveien 147, 7072 Heimdal
Tel. 72 88 95 00
Faks 72 88 95 01
o-kaarv@online.no

	 ❦

Rekdal Transport AS 
Breivika Industriv. 41, 6018 Ålesund 
Tel. 70 11 79 00
Faks 70 11 79 01
post@rekdal-transport.no 
www.rekdaltransport.no

	 ❦

Skullerud Flyttebyrå AS 
Hannestadvn 7, 1617 Fredrikstad 
Tel. 69 39 99 40
Faks 69 39 73 40
firmapost@skflytte.no
www.skflytte.no

	 ❦

H K Solberg AS Transport 
Boks 4033, 4606 Kristiansand, 
Tel. 38 04 41 11  
Faks 38 04 43 15
post@hk-solberg.no    
www.hk-solberg.no

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

	 ❦

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

	 ❦

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

	 ❦

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

NFF Norsk Flytteforbund  
– Når kvalitet og service teller

 www.flytteforbund.no ●			nff@flytteforbund.no ●  Thranesgate 2, 3187 Horten

NFF Norsk Flytteforbund

FlyttiNg er eN tillitssak – se etter NFF logoeN

NFF grunnlagt 1963

Returadresse: Befalsbladet, Møllergata 10, 0179 Oslo


