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 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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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



Vel overstått sommer! Jeg regner med at de fleste i lesende stund har hatt sine tilmålte uker med vel fortjent 
ferie, og er klare for ny innsats. Sommeren og tidlig høst er på mange måter et tidsskille for Forsvaret. 
Mange benytter sommeren til å skifte arbeidssted, og noen slutter. Mange nye kommer til, og flere får nye 
stillinger. Jeg vil benytte anledningen til å gratulere nyutnevnte kadetter og nye elever på befalsskolene 
med opptakene. De som har fullført sin utdanning, som nå er i gang med å utøve sin kunnskap som befal 
i Forsvaret, ønsker jeg lykke til i sin viktige jobbfunksjon.

Vårens vakreste eventyr, lønnsoppgjøret, endte for første gang på 28 år i konflikt. LO Stat, YS Stat og Unio 
Stat stod sammen, mens Akademikerne «satt på sidelinjen». At vi ble tvunget til å ta i bruk streikevåpenet 
er beklagelig, men samtidig slik situasjonen utartet seg, tvingende nødvendig. Når oppgjøret landet, var det 
mange positive elementer for oss som befal. Her må NOF’s forslag og resultatet i forhold til innføring av 
«senior-rammene» LT2 og KAP2, spesielt nevnes.  Horisontalkarriere skal lønne seg, og nå er verktøyet for 
at dette kan oppnås på plass. Partene i Forsvaret har frist til høsten å komme til enighet om bruken.

Videre innenfor tariffområdet er det gode utsikter for en reforhandlet ATM-løsning. Men en løsning 
fordrer at arbeidsgiver er villig til å gi på de områder som er viktig for oss og personellet. Forhandlingene 
startet formelt opp før sommeren, og skal iht. intensjonen sluttføres i løpet av august måned. 

På samme måte som vårt forbund (tidvis alene) stod på barrikadene på 80-tallet for at SJT/KVM skulle 
har rett på fulle ATM-tillegg, har vi denne våren/sommeren stått på barrikadene for at våre medlemmer i 
den andre enden av gradsskalaen skal ha en lønn som oppleves som riktig og rettferdig. Det er med bekla-
gelse at vi registrerte at FST ikke viste tilstrekkelig vilje til å gjøre nødvendige endringer i «ledendeavtalen» 
for å rette opp de uheldige utfall som innføring av denne skapte. FST og DIF-sjefene bør nå kjenne sin 
besøkelsestid for å gjøre de grep som må til for å skape legitimitet til avtalen. Alternativet er tilbake til start! 

Et annet område hvor vi nådde nye stolpepunkter før sommeren, er samarbeidet med BFO. Vår felles 
arbeidsgruppe som har jobbet intensivt i over halvannet år, leverte sin sluttrapport i juni. Gruppen har 
levert en rapport som omhandler vurdering av «to versus en»-perspektivet, vurdert styrker og svakheter 
med de ulike hovedsammenslutningene, og vilkår og forutsetninger for en mulig sammenslåing. Takk til 
alle i både NOF og BFO som har bidratt til rapporten. Prosessen forsetter utover høsten, jeg oppfordrer 
både lokalavdelingene og den enkelte til å gi innspill. 

De nærmeste månedene og året blir meget viktig og legger forutsetninger for vår utvikling som yrkes-
gruppe. Hele befalsordningen, med alle fem ulike elementene, er oppe til vurdering. Hva vi velger på de 
ulike områdene kan prege oss i flere tiår fremover. Derfor er jeg glad for at Landsstyret før sommeren 
sluttet seg til hvordan forbundet skal håndtere prosessen. NOF har sammen med NTL Forsvaret nedsatt 
en arbeidsgruppe som skal belyse ulike muligheter og konsekvenser for det yngre befalet og vervede. De 
som har skoen på, blir premissleverandører og vil med Norges Offisersforbund og LOs tyngde, påvirke 
Stortinget, regjering, FD og FST, for å skape tilstrekkelig handlingsrom til de endringer vi ønsker – ei 
heller på dette området kommer resultatene av seg selv! 
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NYHET! 
FP AmEricAN ExPrEss
Nå kan du bruke FP kontoen 
din i hele verden med  
FPs American Express kort. 
Du kan søke kreditt inntil  
kr. 50.000,- til gunstig 
rente. Se vår hjemmeside  
for vilkår og søknadsskjema. 

Bruk FP-nettbank - mange fordeler
•  Lettere tilgang til konto                               
•  Oversikt når du trenger det
•  Betale regninger – GRATIS 
•   Mulighet til å søke: KONTOKREDITT kr. 50.000,- 

raskt og enkelt – (for de som er i tjeneste og  
har nettbank)

Se vår hjemmeside for mer informasjon og  
gode tilbud: www.fp.no eller kontakt oss på:  
tlf. 21 07 57 00, faks. 21 07 57 25,  
e-post: fp@fp.no

Forsvarets Personellservice

Telefon: 21 07 57 00 • www.fp.no
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Sommerens 
vakreste  
eventyr?

Sommerens 
vakreste  
eventyr?

1600 befalskandidater. 400  

befal og befalselever. Nybakt  

sommer og steikende sol. kan 

det bli bedre enn det er på Fos? 

aNNe siri reNå (tekst og foto) 

TorBjØrN kjosVoLd/ForsVareT (foto)

▲
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Ja, det kan nok det. Særlig 
3000-meteren så fryktelig slitsom 
ut. For mange, vel å merke, ikke for 
alle. Ifølge Marius Lassen Mjåtvedt 
i NOF, er det mange som kommer 
hit uten å være i særlig god fysisk 
form. Da har man kanskje ikke fulgt 
treningsrådene Forsvaret ga i for-
kant helt til punkt og prikke. Men 
mens dette for noen er beinhard 
realitet og knytter seg til et bren-
nende ønske om en karriere i For-
svaret, så handler det for andre mest 
om å få seg en sørlandstur i løpet av 
sommeren. I alle fall om vi skal tro 
en viss drosjesjåfør.

hadde vært «gøy». – Er du i god nok 
form til dette nå, da? 

Det er den nevnte drosjesjåføren 
som spør meg i bilen på vei ut til 
Kjevik. Jeg får lyst til å lyge og si ja, 
selvfølgelig, men så svarer jeg heller 
at jeg er journalist, og muligens et 
par år for gammel. Godt nok trent 
er jeg vel heller ikke. Tanken slår 
meg at det hadde vært gøy å prøve. 
«Gøy». Om jeg hadde lagt meg i 
hardtrening først, vel å merke. Dro-
sjesjåføren følger opp med å si at 
han har møtt en og annen håpefull, 
knust, lykkelig – eller likegyldig – 
potensiell befalselev på sin vei i Kris-
tiansand. Jeg tviler ikke.

Fast håndtrykk. Det er spenning i 
gruppa. Utenfor brakke 87 sitter de 
i en grønn skråning i heit junisol og 
venter på å bli kalt inn til personlig 
intervju med høyere offiserer. Kan-
skje kommer de inn på gjennomgå-
ende fireårig krigsskole.

– Hva føler du nå?
– Det går mange tanker rundt i 

hodet. Men det gjelder å være ærlig 
og å være meg selv. 

Mats Alvin Hansen fra Åsane 
utenfor Bergen har forberedt seg til 
opptaket i et halvt år. Han vet ikke 
helt hvor veien går videre, men inn 
i Forsvaret vil han. 19-åringen vir-
ker ikke spesielt nervøs, noe han 
kanskje heller ikke har grunn til.

– De fysiske og psykiske testene 
hittil har gått bra. Det gir mestrings-
følelse, sier han. 

Jeg tar en diskret titt ved t-skjor-
teermet, og, ja, der er det muskler.

▲

3000: Rundt 1600 møtte opp på FOS i år. En bør løpe fort for å komme videre.

sPØrsMåL og sVar: Medlem Cecilie Dvergsdal får svar på spørsmål om forsikring av omstillingstillits-
valgt i NOF, Kennet Bergland.



Befalsbladet 3/2012 9

▲sisTe skrik: Georgian Lucian Gjerdrum presser kandidaten til en armheving til. Og en til. Og en til. ViL iNN: Mats Alvin Hansen (t.v.) og Didrik Gram-Johannes-
sen venter på å bli tatt inn til intervju. 
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inspiratoren. Kari Kolbotn var i 
samme situasjon selv i fjor. I år job-
ber hun på FOS, hun er lærer og 
inspirator. Hun står også utenfor 
brakke 87 og sier mye av det samme 
som ferskingen Mats Alvin alt har 
gjentatt. Om å være seg selv, være 
ærlig, ha fast håndtrykk. For det er 
slett ikke bare musklene det kommer 
an på, psyke og integritet er minst 
like viktig. Selv er Kari Kolbotn fer-
dig med pliktåret på Kjevik, nå skal 
hun til Linderud. Didrik Gram-
Johannessen (20) fra Askim er for 
rene veteranen å regne her. Han er 
ferdig med førstegangstjenesten, og 
har alt rukket å være en periode i 
Afghanistan. Nå vil han inn på 
Krigsskolen.

– De stiller nok høyere krav til 
meg som har vært i systemet før, 
men jeg håper det mest gir meg en 
fordel. Jeg kan mye allerede, og sat-
ser på at det går bra.

Mer eller mindre rå styrke. I styrke-
rommet står kandidatene på rekke 
og rad og følger med på dem som 
allerede er godt i gang med å føle 
smerte. Snart er det deres tur. Noen 
klarer kravene lekende lett og øser 
videre av overskuddskontoen, mens 
andre sliter fælt. Befalselevene teller 
og roper. Inspirerer og klasker hånd-
flata i gulvet for hver nye armheving 
de mener kandidaten bør klare.

– Synes du synd på dem?
– Nei! De har en helt fantastisk 

mulighet, så det kan jeg ikke. Men 
jeg husker hvor knallhardt det var 
selv i fjor, og ikke minst den ube-
skrivelige følelsen da jeg fikk vite at 
jeg hadde kommet inn, forteller 
Daniel Almbakk fra Bodø. 

Han er av disse som tar på seg 
myndig stemme inne i styrkerom-
met, og forhåpentligvis får kandida-
tene til å presse seg enda mer. Jeg 
ville i alle fall ha lagt inn et ekstra 
gir.

– Vi er strenge på at ting blir gjort 
riktig, men vi skal også være moti-
vatorer. Det er gøy når vi får dem 
til å strekke seg.

– Men når feltuka kommer, da 
blir vi kanskje litt mer drittsekker, 
sier Almbakk.

Hm, jeg må nok tenke litt over 
dette. Er det for sent til neste år?

▲

Forsvarets opptak og seleksjon 2012 (FOS)
    Vel 1600 befalskandidater har møtt 

opp totalt. For Luft har 501 møtt opp, 
50 av disse var jenter. For de andre 
forsvarsgrenene ligger prosentandelen 
litt lavere.

   rundt 400 befal og befalselever har 
deltatt i gjennomføringen av Fos 2012.

   NoF har deltatt på Fos de siste seks 
årene

Kilde: Terje Sæterøy/NOF

24. juni: oppmøte kjevik. denne første 
uka er det medisinsk sjekk, fysiske prøver 
og intervju som står på programmet.
29. juni: aspirantopptak og avreise til 
evje for feltøvelse i ei uke. 
10. juli: opptak som befalselev.

 Fram til endelig opptak fortsatte selekte-
ringen og eventuelle retester.  
de forskjellige befalsskolene har forskjel-
lige oppstartdatoer.

Fra Fos (Forsvarets opptak og seleksjon) 2012 på evjemoen skyte og øvingsfelt. 
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▲

Fra Fos (Forsvarets opptak og seleksjon) 2012 på evjemoen skyte og øvingsfelt. 

Fra FOS (Forsvarets opptak og seleksjon) 2012 på Evjemoen skyte og øvingsfelt. Fra FOS (Forsvarets opptak og seleksjon) 2012 på Evjemoen skyte og øvingsfelt.
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MargreThe Meyer BraTT (tekst) 

TorsTeiN LieNe/ForsVareT (foto)

– Hadde noen foreslått at jeg skulle 
søke befalsskolen da jeg var 19 
hadde jeg ledd, sier Camilla Winter-
mark.

Kontrastene fra en ungdomstid 
på vestkanten i Oslo med fransk 
skole og bachelor i finans fra BI, er 
stor i forhold til en utfordring i For-
svaret. 

Bordeaux sørvest i Frankrike, mest 
kjent for røde viner, er barndoms-
byen til moren. Her bodde Camilla 
da hun tok førsteåret på juss.

– Det var artig i Frankrike, men 
det ble kanskje litt for gøy og litt for 
lite skole, humrer hun.

utfordringer. Hun lengter etter litt 
mer utfordring enn kontorpulten og 
datamaskinen, men presiserer at hun 
fremdeles er glad i tall.

– Den utfordrende hverdagen man 
kan få i Forsvaret appellerer til meg, 
tilkjennegir Camilla. 

Camilla har spilt tennis og har 
brunt belte i karate. Hun ga seg da 
det ble for seriøst med idretten. Nå 
hun nå har begynt å trene. Nå er det 
mest utetrening i skogen og styrke-
trening som appellerer.

– Det er på en måte ikke meg, jeg 
kjenner meg selv ikke igjen, sier hun. 
Det er først etter at hun fylte 20 at 

Marsjerer fra finans til Forsvaret
Finansrådgiver Camilla Wintermark søkte befalsskolen, og gledet seg til å teste egne grenser.

– En syk opplevelse sier hun etter uker med opptak og seleksjon på Kjevik. Som betaling for strevet 

venter et år med befalsskole og kanskje krigsskole etter det?

Marsj: Det var langt å gå men det gikk overraskende bra. Vi fikk heldigvis nok mat og søvn, det hadde jeg kanskje trodd vi skulle fått litt mindre av.
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Marsjerer fra finans til Forsvaret
hun har blitt opptatt av skogen og 
trening.

Forventningene er mange og det 
hun har tenkt mest på er at hun må 
gjøre som noen sier uansett. 

– Jeg må jo prøve å holde hodet 
kaldt og gjøre som de ber meg om, 
sier hun og gleder seg til å nå nye 
mål liker å teste egne grenser.

klarte det. Etter tre uker med slit 
på Felles opptak og seleksjon på 
Kjevik kom Camilla inn på befals-
skolen.  

– Jeg skjønner nå at jeg ante ikke 
hva jeg gikk til. Opptaket er det 
sprøeste og sykeste jeg har vært med 
på. Jeg har sprengt grenser og har 
opplevd så mye rart. Jeg er så glad 

og solt over at jeg kom inn, sier 
Camilla med stor entusiasme.

Det var utfordringer Camilla 
ikke hadde sett for seg skulle 
komme. Det ble mange følelser, og 
hun erkjenner at hun måtte jobbe 
hardt for å holde igjen gråten på det 
verste.

– Det var så mye rart vi måtte 
igjennom, så mange oppgaver. Noen 
ganger måtte jeg le av alt det uvirke-
lige vi ble satt til å gjøre. En gang satt 
vi hele natten primusvakt for å passe 
på et stearinlys, smiler Camilla.

Å bære sandsekker var tungt, og 
gjorde vondt

– Jeg har fått ny smerteterskel. 
Jeg har aldri testet egne grenser på 
denne måten før, forteller Camilla.

sliten. Camilla skjønte først når hun 
kom hjem hvor sliten hun var etter 
uker i skogen. Inntrykkene begynner 
å synke inn.

– Merker nå at jeg var litt mer 
sliten enn jeg hadde trodd, jeg syn-
ker ned i sofaen og er bare sliten, og 
det er ikke bare fysisk. Det var et 
konstant press og det at vi ikke ante 
hva vi skulle, vi hadde et 10 minut-
ters perspektiv. Fikk aldri vite hva 
som skulle skje, sier Camilla, som 
innrømmer at hun liker å planlegge. 

– Det var en helt ny situasjon for 
meg, det og ikke få vite hva som 
skjer, men det var kanskje like greit 
da jeg hadde så mye å tenke på.

Marsj: Det var langt å gå men det gikk overraskende bra. Vi fikk heldigvis nok mat og søvn, det hadde jeg kanskje trodd vi skulle fått litt mindre av.

skyTeBaNeN: Jeg hadde aldri tatt i et våpen før. Her øver vi på sikkerheten før vi fikk utlevert skudd. Da 
vi først kom i gang var det greit selv når tomhylsene spratt fra sidemannen.

sLiTeN: – Det er uvant å se bilde av seg selv i en slik situasjon fra utsiden, se så sliten jeg ser ut, sier 
Camilla Wintermark. 



Hilser ny befalsordning 

velkommen
aNNe siri reNå (tekst og foto)

Kapteinen er i dag utdanningsoffiser 
på Terningmoen leir på Elverum, 
hvor han underviser sivile og yrkes-
militære som skal ut i verden og 
tjenestegjøre for Norge. Han tar til 
orde for mer konkurranse i det nor-
ske forsvaret.

horisontalt løp. – I England er det 
ikke noe automatisk opprykk etter 
befalsutdanning, det er avdelingen 
som velger de best kvalifiserte kan-
didatene. Det gis opprykk for tre til 
fem menn og kvinner ut fra nær-
mere 20–30 kandidater som har vist 
ansvar og gode lederegenskaper i 
praksis. Det bør være konkurranse 
om opprykk, det bør ikke skje nær-
mest automatisk, mener Power.

Trenger håndverkere. Fra årene 1977 
til 1982 var Power underbefal i den 
britiske hæren. Selv knytter han 
svært mye stolthet til disse årene, og 
han mener jobben som underbefal 
kan sammenliknes med en «hånd-
verkerjobb». 

– Det var ikke bare arkitekter og 
ingeniører som bygde Operaen, men 
også dyktig håndverkere. Det samme 
gjelder Forsvaret, vi trenger noen 
som kan ivareta den institusjonelle 
hukommelsen. Det vil si underbefa-
lene. 

skiller. I den britiske hæren er det en 
lang og gammel tradisjon med fysis-

ke skiller mellom over- og underbe-
faler, og hvor de for eksempel har 
egen spisemesse og bar. 

– Dette betyr også at en soldat 
ikke alltid trenger å være fulgt av 
befal. En får tid fra hverandre, noe 
som kan være bra.

– Hvordan tror du det vil være å 
innføre dette systemet i Norge nå?

– For meg har dette vært helt 
naturlig, og jeg har vanskelig for å 
forstå følelsen av underlegenhet som 
noen mener kan oppstå med adskil-
te ordninger, fortsetter Power.

35-åringene. Om dagens ordning 
med 35-årsgrense for befal, sier han:

– En dyktig snekker blir ikke dår-
lig selv om han har passert 35. Jeg 
mener at mer livserfaring og kom-
petanse gjør oss til bedre mennesker. 
Mange 30-åringer begynner å grue 
seg fordi de må ut av jobben og 

starte på nytt igjen. I verste fall blir 
de arbeidsledige, sier Power. 

Med dette tar kapteinen til orde 
for en horisontal karrierevei heller 
enn en vertikal. 

– Folk skal kunne velge hvor de 
vil være. Det må være helt greit å 
tilhøre et underbefalskorps hele kar-
rieren om en vil det. Like fullt må 
det være mulig å stige i lønn uten å 
avansere i gradene. Lønn og grad 
bør ikke følge hverandre, som de 
gjør i Norge nå, understreker Power. 

Han mener denne ordningen er 
en bremsekloss for dem som ønsker 
en horisontal yrkeskarriere.

Britiske Stephen Power har erfaring både fra det britiske og det 

norske forsvaret. Han mener vi trenger et korps av underbefaler, og 

at 35-årsgrensa for befaler må ut.

yrkessToLTheT: For Stephen Power er anseelse, respekt    og integritet viktige stikkord. Han gikk inn i den britiske hæren som 16-åring. Nå er han utdanningsoffiser på Terningmoen.

uNderBeFaLer: – Vi trenger noen som kan iva-
reta den institusjonelle hukommelsen. Det vil si 
underbefalene, mener Power. Her sammen med 
major Gunn Sissel Sanner, som har skytetrening 
før hun reiser til Midtøsten.
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yrkessToLTheT: For Stephen Power er anseelse, respekt    og integritet viktige stikkord. Han gikk inn i den britiske hæren som 16-åring. Nå er han utdanningsoffiser på Terningmoen.

Den nye befalsordningen

  NOFs landsmøte vedtok i 2010 at forbundet 
skulle jobbe for å etablere en ny befalsord-
ning. 

  Vedtaket ble støttet av forsvarssjefen, som 
sa at avdelingsbefalsordningen ikke er god 
nok. NOF tar til orde for en debatt med 
helhetsperspektiv. Eksempel: å innføre 
nytt gradssystem uten samtidig å fjerne 
35-årsgrensen, vil ikke forbedre dagens 
befalsordning. NOF har følgende krav til ny 
befalsordning:

  35-årsgrensen for befal må erstattes med 
en ordning som gir tidligere forutsigbarhet 
til livslang karriere

  Utdanningssystemet må sikre muligheter til 
livslang kompetanseutvikling

  Disponeringssystemet skal bidra til fleksi-
belt å belønne både formal- og realkom-
petanse

  Lønnssystemet må utvikles til å belønne en 
horisontal karriere bedre

yrkesstolthet. For Power er anseelse, 
respekt og integritet viktige stikkord. 

Selv gikk han inn i den britiske 
hæren i 1975, da han var 16 år gam-
mel. Faren var gruvearbeider, og kom 
tilbake fra jobb «svart som natta» 
både på hud og på klær. Power fortel-
ler om perioder uten sko på beina og 
lite mat på bordet. Selv mener han at 
han hadde tre valg på den tida – enten 
å gå i gruvene, som faren, å få en 
kriminell løpebane, eller å gå inn i 
Forsvaret. Han valgte altså det siste, 
og er fortsatt svært stolt over nettopp 
det. To yngre brødre gjorde senere 
samme yrkesvalg som Power. 
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– Hvis Forsvaret vil ha maks ut av meg, 
holder det ikke å gi meg en bonus på 
to år. Å gjøre ferdig en bachelorgrad 
tar tre, sier Erik Småtty Nordahl (33).

aNNe siri reNå (tekst og foto)

– De fleste som nærmer seg 35-års-
grensa trives godt i Forsvaret og 
ønsker å fortsette. Men de legger 
hindre for oss og risikerer å miste 
oss med den ordninga de har nå, sier 
Småtty Nordahl, som selv passerer 
grensa om ikke så altfor lenge. 

Når Forsvarets filosofi er at befa-
lene minst skal ha en bachelorgrad 
å vise til for å bli yrkestilsatt, så må 
de utvide bonusordningen – med full 

lønn – til å gjelde minst i tre år, 
mener han. Selv har han fagbrev 
som kokk, og derfor gode mulighe-
ter for å få en sivil jobb. Men det er 
det mange som ikke har.

– Har du sittet på ei panservogn 
store deler av din militære karriere, 
får du ikke lett jobb der ute.

– Ønsker du å fortsette i Forsva-
ret? 

– Jeg fortsetter om jeg får mulig-
het. Og får jeg tilbud om fast anset-
telse i morgen, sier jeg fra meg de to 
bonusårene, fortel ler Småtty 
Nordahl. 

Han understreker at han fortsatt 
kan gå Krigsskolen, men at de ikke 
har noe yrkesrelatert innenfor for-
pleiningsutdanning som passer for 
ham. En ren logistikklinje ved Sjø-

krigsskolen er han ikke interessert 
i, det blir å bytte spesialkompetan-
sen til et annet fagfelt.

– For dårlig ettervern for 35-åringene

Nestleder i NOF, Torbjørn 

Bongo, sier forbundet ikke har 

konkludert med hvilke endrin-

ger man ønsker. 

aNNe siri reNå (tekst) 

Tri NguyeN diNh (foto)

Prosessen starter nå, og avgjørelsen 
ligger til Landsstyret. Bongo forkla-
rer at det nå står mellom to prinsi-
pielle valg. Enten den norske model-
len, hvor alt befal har like karriere-
muligheter, og hvor fellesbenevnel-
sen er såkalt enhetsbefal. Den andre 
modellen er «det engelske system», 
som består av to kategorier – krigs-
skolen og underoffiserene. Sistnevn-
te gruppe har de såkalte doer-job-
bene på bakken, som Stephen Powell 
refererte til. Et tredje alternativ er et 
mulig kompromiss mellom de to 
ordningene. 

Bongo sier at han er komfortabel 
også med den norske ordningen, 
som den er i dag.

– Vi har tidligere forlatt ideen om 
underbefalsordning fordi denne bry-
ter med norske verdier og retten til 
like muligheter. Norge har levert 
godt i utenlandstjeneste, uten å ha 
underbefalsordning, forklarer 
Bongo. 

Han tilføyer at det har også Eng-
land, som har denne ordningen. 
Sånn sett kan begge modellene fun-
gere godt, og har både fordeler og 
ulemper ved seg. 

– Det er dette vi må finne ut av 
nå, så vi ønsker debatten velkom-
men, fortsetter Torbjørn Bongo.

Bongo hevder at NOF alltid har 
vært tydelig på at 35-årsgrensen for 
befal må bort. Han mener det er en 
udemokratisk ordning og sløsing 
med ressurser. 

ikke LaNdeT: Nestleder i NOF, Torbjørn Bongo, 
vil ha bort 35-årsgrensen for befal. 

Klar for debatt

hiNdriNger: – Forsvaret risikerer å miste oss med 
den ordninga de har nå, sier Erik Småtty Nordahl (33).
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aNNe siri reNå (tekst)

Norge er i dag det eneste landet i 
NATO som ikke har systemet OR 
1-9. Hæren ønsker nå at Norge 
tilpasser seg. 

– Men vi skal ikke foreta noen 
råkopiering av andre. Vi må hente 
det beste ut fra andre system og 
tilpasse det til det norske, sier 
Frank Stølan. Han understreker at 
egen spisemesse og andre strenge 
fysiske skiller, ikke er ønskelig.

ulike grader. Stølan mener at 
dagens befalsordning er en utfor-
dring, fordi den mangler både hel-
hetlig seleksjon og utdanningssys-
tem. Hæren vil ha et lønns-, grads- 
og ansiennitetssystem som henger 
sammen. Ny ordning og NATO-
tilpasning vil i praksis innebære at 
Forsvaret vil få to grupper ansatte: 
de generalistutdannede, som har 
utdanning fra Krigsskolen gjerne 
tilsvarende en bachelorgrad, og de 
spesialistutdannede som har gått 
mer fagspesifikke kurs. 

– Vi vil ha de beste av både spe-
sialister og generalister. I dag er 
det mange som ønsker en livslang 
karriere i Forsvaret som ikke får 
det, fortsetter Stølan. 

utdanningssystemet. Avdelingsbe-
falet slutter i snitt når de er rundt 
27 år, dersom de får tilbud om sivil 
jobb, ifølge Stølan. Og de mister 
en større andel kvinner enn menn 
så tidlig, fordi mange da er klare 
for å etablere seg og få barn og 
derfor ønsker forutsigbarhet. 

– I dag må vi utdanne nye folk 
relativt ofte, så det trengs et for-
utsigbart utdanningssystem som 
muliggjør en videre karriere i For-
svaret etter fylte 35. Vi ser for oss 

ei framtidig ordning som kan gi 
oss mer kontinuitet, sier Stølan. 
Han forklarer at med dette vil 
lønn til ansatte gå noe opp på 
grunn av lengre ansiennitet, men 
at Forsvaret vil få lavere kostnader 
samlet sett fordi de både vil ta inn 
færre nye og videreutdanne færre. 

Ny seleksjonsrunde. – Vil dere endre 
dagens 35-årsgrense?

– Vi må fortsatt ha ut-mulighe-
ter, det vil si at folk enten kan gå 
ut i sivile jobber i Forsvaret eller 
helt ut av Forsvaret. Det vil være 
plass til en del videre, men ikke 
alle. Kanskje skal vi ikke lenger 
operere med ei aldersgrense, men 
for eksempel ha en ny seleksjons-
runde når de ansatte er et sted mel-
lom 30 og 40. Stølan mener dette 
er den riktige alderen for å vur-
dere videre karriere i Forsvaret, 
særlig med tanke på det fysiske 
aspektet. 

knallhardt løp. – Er bonusordnin-
gen på 24 måneder god nok?

– Vi mener at bonusens stør-
relse for 15 års yrkeskarriere er 
god, og det er få yrker ellers som 
har en så bra ordning. Dersom 
folk har mulighet til å starte på en 
utdanning mens de ennå er i For-
svaret, vil de komme godt ut av 
det, mener Stølan. Han ser likevel 
at det kan være utfordrende å 
kjøre det parallelt jobb- og utdan-
ningsløp mens en ennå har karri-
ere i Forsvaret, og at dette krever 
knallhard disiplin. De ansatte er 
mye hjemmefra i forbindelse med 
øvelser og internasjonale operasjo-
ner, noe som gjør hverdagen ufor-
utsigbar.

Vil tilpasse seg NATO
– Vi vil at den nye befalsordningen skal være tilpasset NATO-

systemet, sier Frank Stølan, talsmann for Hæren. Men at dette 

blir en blåkopi av «det engelske system», har han ingen tro på.

Nå i høst begynner Småtty Nordahl 
på et deltidsstudium i «Event og 
sports management» ved Høgskolen 
i Buskerud, samtidig som han jobber 
ved FLO Felleskapasiteters base i 
Kolsås i Bærum. Han vurderer selv 
å søke Forsvaret om å få bli til han 
fyller 38, og på disse årene rekker 
han å ta utdanning for å kvalifisere 
til fast ansettelse.

– Ifølge regelverket kan en ta ut 
bonus fra en fyller 28 år, og så 
komme tilbake igjen. Men hvor rea-
listisk er det at Forsvaret sender 
28-åringer ut med skolebonus på 
studiepermisjon? Da må de midler-
tidig beordre noen inn i den samme 
stillingen, og det er vanskelig å finne 
spesialkompetanse der ute, påpeker 
Småtty Nordahl.
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aNNe siri reNå (tekst og foto) 

– De fleste vil vel være enige i at en 
pliktsersjant med barn har like mye 
behov for bolig som en singel fenrik, 
sier Georgian Lucian Gjerdrum. 

I vår fikk NOF gjennomslag for 
at også pliktsersjanter med barn skal 
ha mulighet til å søke bolig gjennom 
Forsvaret.

gladnyhet. Natt til 18. mai fikk Gjer-
drum gratulasjonsmelding fra Sver-
re Mejlænder-Larsen i NOF om at 
regelen var endret. I slutten av juni 
fikk han svar på søknad og beskjed 
fra Forsvaret om at bolig var i boks, 
ikke langt fra Bodø sentrum, og i 
nærhet av barnehage, jobb og skole. 
Akkurat som han hadde håpet på.

– Dette var en fantastisk nyhet å 
få. Det gir meg følelsen av at syste-
met funker, sier Gjerdrum. 

Han ble far i november i fjor, og 
siden da har han cirka hver tredje 
uke pendlet mellom Kristiansand og 
Evenes, der kjæresten og den lille 
datteren har bodd. Det blir det altså 
slutt på nå. Gjerdrum har gått 
befalsskole på Kjevik det siste året. 
Nå har han fått lærlingplass hos 
Luftforsvaret i Bodø, hvor han har 
kontrakt fram til 2014. 

– Ett år fra hverandre er nok, sier 
han.

roser NoF. – Det har vært mye ven-
ting og usikkerhet for min del i 
denne saken, det har tatt lang tid. 
Jeg trodde likevel jeg hadde en tøf-

fere kamp i vente, men så fikk jeg 
alt lagt til rette. Jeg vil rose Mejlæn-
der-Larsen og Bjørn-Tore Woll i 
NOF for god oppfølging i saken, 
fortsetter Gjerdrum. 

Sistnevnte er fristilt tillitsvalgt i 
Nordland, og hjalp Gjerdrum med 
å skaffe bolig.

Nye bestemmelser. – Pliktsersjanter 
har i utgangspunktet ikke krav på 
bolig gjennom Forsvaret, men om 
de søker og det er ledig, kan de få. 
Det er stort sett aldri ledig, forteller 
Sverre Mejlænder-Larsen, fristilt til-
litsvalgt på Østlandet. Nå har imid-
lertid NOF sørget for at pliktsersjan-
ter med omsorgsansvar, som Geor-
gian Lucian Gjerdrum, er søknads-
berettiget. Dette er nytt i Forsvarets 
boligbestemmelser. Avdelingsbefal 
har også krav på bolig fram til de 
når 35-årsgrensa. Dette gjelder ikke 
for yrkesoffiserer. 

Fikk ikke gjennom. NOF har to andre 
kampsaker som de ikke fikk gjen-
nomslag for i denne runden med 
Forsvaret. Det første er at de ønsker 
at samboende skal få poeng fra dag 
én, ikke først etter ni måneder, som 
ordningen sier i dag. Videre vil NOF 
tillate sivile samboere på kvarter, 
sånn at også par uten barn kan opp-
arbeide seg nok poeng til å søke om 
en ordinær bolig. Til sist er det 
ønskelig at de som ikke har hundre 
prosent omsorg for barn likevel skal 
få poeng for farskapet, for igjen å 
kunne samle poeng til en bolig.

Forsvaret har endret tittel på regler 
om bolig fra å hete boligdirektiv til 
å bli boligbestemmelser. 

Bestemmelser er enklere å revi-
dere enn direktiv. 

– Så vi gir oss ikke, forklarer 
Mejlænder-Larsen.

Pliktsersjant  
fikk bolig til slutt

sMåBarNsFar: – De fleste vil vel være enige i 
at en pliktsersjant med barn har like mye behov 
for bolig som en singel fenrik, sier Georgian Lucian 
Gjerdrum. Nå har han fått innvilget bolig.

Da befalsskoleelev og nybakt pappa Georgian Lucian Gjerdrum 

(19) søkte bolig i Bodø gjennom Forsvaret, fikk han avslag fordi 

han ikke var i målgruppa. Da NOF ble satt på saken, ordnet det seg.
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Fra NOFs handlingsprogram
Norges Offisersforbund skal arbeide for gode og 
tidsriktige boforhold for alle kategorier befal og 
elever. Norges Offisersforbund skal arbeide for:
  at den militære boligdekningen innenfor 

tjenesteområdene er tilfredsstillende ut fra 
befalets behov, og at alt befal kan tilbys et 
fullverdig boligtilbud. 

  at allerede eksisterende boliger og mes-
sebygg oppgraderes tilsvarende.

  at det gis valgfrihet mellom boligkompen-
sasjon og militær bolig til kadetter/elever 
som blir beordrettil utdanning ved krigs-
skolene.

  at botiden må økes for å understøtte lengre 
ståtid og kontinuitet i avdelingene.

  at boforhold under skoler, kurs og oppset-
ning skal være tilfredsstillende.

Nye boligbestemmelser

De nye boligbestemmelsene inne-
holder nå to dokumenter, som trer i 
kraft fra 1. mai 2012:
  Bestemmelser for Forsvarets 

boligvirksomhet
  Reglement for utøvelse av For-

svarets boligvirksomhet
  I tillegg er det vedlegg med 

oversikt over boområder samt 
vedtekter for regionale boligråd 
(RBOR) i Forsvaret. De nye 
dokumentene ble laget av For-
svarets boligtjeneste (FBOT) og 
ble sendt på høring i februar/
mars. Drøftingene av dokumen-
tene ble gjennomført 16. mai 
2012. Dokumentene med ved-
legg er tidligere sendt på FIS B.

  Avdelingsbefal får nå beholde 
bolig inntil 35/38 år. 

  Yrkesbefal: Normalt 5 + 3 år 
  Personell med tidsbegren-

sende beordring gis leietid i hele 
beordringsperioden.  

  Ungt befal: NOF foreslo å endre 
flere punkter som følge av 
dette. Endre samboerbegrepet, 
mulighet for å bo på kvarter 
for kjæreste for å få samboer-
skap, poeng for barn selv om 
en har dem under 50 prosent av 
tiden. NOF foreslo også at punkt 
5.6.4.3 i Kompensasjonsavtalen 
blir endret, slik at det ikke er en 
forutsetning at en kommer fra 
selvstendig bolig før en får hus-
leiestøtte. NOF fikk gjennomslag 
for at plikttjenestesersjant som 
har barn/familie er søknadsbe-
rettiget til bolig.

VeieN Videre: NOF er ikke fornøyd 
med måten ungt befal ble hensyn-
tatt i de nye dokumentene.  Dette 
vil forbundet følge opp, og sender 
derfor et eget skriv til Forsvarssta-
ben for å sette fokus på ungt befals 
mulighet til å skaffe seg bolig. 
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ForsVareT (foto)

 
Arbeidet med en ny langtidsplan for 
Forsvaret startet opp allerede høsten 
2010, og nådde sin foreløpige slutt 
da Stortinget 14. juni i år vedtok en 
ny langtidsplan for Forsvaret som 
skal gjelde for årene 2013–2016.
Planen bærer tittelen «Et forsvar for 
vår tid». 

IVB er et iverksettingsbrev som 
inneholder en instruks fra FD på 
hvordan planen skal implementeres 
i Forsvaret. «Brevet» lister både opp 
Forsvarets oppgaver, de økonomiske 
og øvrige rammebetingelser for 
planperioden. Samt at det dras opp 
føringer for den varslede stortings-
melding om kompetansereform i 
Forsvaret. Og sist, men ikke minst 
presenteres noen tidsfrister og tids-
horisonter for gjennomføring av 
vedtakene. 

Dokumentet skisserer noen av 
målsetningene og oppdragene til 
Forsvaret innenfor personellområ-
det, samt indikerer hvilke områder 
som vil bli vektlagt i arbeidet med 
en kompetansereform. Det er med 
beklagelse at vi konstaterer at IVBen 

under dette punkt ikke omtaler kon-
kret den varslede revisjon av befals-
ordningen som Stortinget helhjertet 
sluttet seg til. NOF forutsetter at 
dette arbeidet følges opp og gis pri-
oritet som forutsatt. 

Det ble tidligere ble utarbeidet et 
eget IVB og gjennomføringsdirektiv 
for Langtidsplanen, og egne tilsva-
rende for de årlige budsjett vedtak 
fra Stortinget, er det nå lagt opp til 
ett Iverksettelssbrev og én Virksom-
hetsplan (VP) som skal dekke hele 
perioden for langtidsplanen i 2013–
2016. Deretter skal de årlige bud-
sjett vedtak kun medføre rettelser 
til den overordnede plan. 

Når IVB  er overlevert forsvars-

sjefen, vil arbeidet med hans gjen-
nomføringsplan (FSJ Virksomhets-
plan for perioden 2013-2016) bli 
intensivert og konkretisert utover 
høsten. 

For NOF vil det i dette arbeidet 
være viktig å få etablert gode og 
robuste tiltak for det personellet 
som blir berørt av disse omstillin-
gene, og tillitsvalgte i DIF vil bli 
involvert. 

Innenfor strukturområdet er det 
særlig Luftforsvaret som er gjen-
stand for de største endringene i 
lokalisering. 

Fra ord til handling
«Iverksettingsbrev til forsvarssektoren for langtidsperioden 2013–2016» (IVB), ble i slutten av juni 

overlevert fra forsvarsministeren til etatssjefene i forsvarssektoren.  Forsvaret skal  følge oppdragene 

fra Forsvarsdepartementet og sette planen ut i praksis.

NOFs påvirkning i langtidsplanen
FØrsTe Fase: Mot Forsvarssjefen i medhold 
av Hovedavtalen: 2011 vår/høst. Møter, synte-
ser og innspill i forbindelse med Forsvarssje-
fens utarbeidelse av fagmilitære råd. 

aNdre Fase: Departementet og politisk 
ledelse: Samråd, høringer og arbeid i fagligpoli-
tisk utvalg fra november til mars. 

Tredje Fase: Stortinget: Påvirkning før 
endelig beslutning, gjennom møter og innspill. 

Fjerde Fase: FD-plan til Forsvaret om 
hvordan Stortingets vedtak skal gjennomføres 
(IVB). Politisk påvirkning. NOF hovedfokus - 
legge rammer for å ivareta berørt personell.  

FeMTe Fase: Forsvarets gjennomføring av 
vedtak gjennom omstillingsarbeidet (VP 2013-
2016). NOF hovedfokus på å ivareta personel-
let, innenfor rammen av Hovedavtalen.

De viktigste tiltakene med tilhørende frister

  Bodø som hovedflystasjon og skolevirk-
somhet, legges ned/flyttes innen 2016

  Kampflydrift og luftvern i Bodø nedlegges 
innen 2018

  Evenes skal være klar til QRA-drift og 
understøttelse av treningsaktivitet innen 
2016

  DA-20 flyttes til Gardermoen innen 2014

  GIL/LØL flyttes i 2 trinn, innen hhv. 2014 
og 2017

  Rygge flystasjon nedlegges innen 2014
  137 LV nedlegges innen 2016
  De ulike avdelingene ved LSTN Mågerø flyt-

tes hhv. til Sørreisa og Bodø innen 2016
  NOAC etableres på Reitan innen 2016

Følg NOF på nett
www.nof.no
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I juni leverte gruppen sin sluttrapport 
for ledelsen i begge forbundene. 
Dette markerte en foreløpig status 
etter 1,5 års intensivt arbeid. Arbeids-
gruppens rapport vil, sammen med 
et eget debatthefte, sendes ut til 
lokalavdelingene og enkeltmedlem-
mene i løpet av høsten. 

– Vi håper at flest mulig medlem-
mer fra NOF og BFO benytter 
anledningen til å gi sine innspill til 
den videre prosessen i dette arbeidet, 
sier forbundsleder Egil André Aas.

Arbeidsgruppen har valgt å dele 
rapporten inn i fire hoveddeler: Bak-
grunnsmaterialet og føringene for 
prosjektet, spørsmål knyttet til 2 ver-
sus 1-spørsmål/utfordringer, hoved-
sammenslutningsspørsmålet og en 
ensides oppsummering av det arbeidet 
som er gjennomført.* se faktaboks.

samarbeid. Norges Offisersforbund 
og Befalets Fellesorganisasjon inn-
gikk i desember 2009 en overordnet 
samarbeidsavtale. Hensikten var 
som nedfelt i oppdraget: «å forma-
lisere og videreutvikle dagens sam-
arbeid, hvor målet er å danne grunn-
lag for en sammenslåing mellom 
organisasjonene». 

– I tråd med denne avtalen ned-
satte organisasjonene i januar 2011: 
«Arbeidsgruppe Prosjekt Sammen-
slåing», sier Egil André Aas, For-
bundsleder i NOF.  Arbeidsgruppen 
hadde blant annet til hensikt «å 
klarlegge vilkårene for en eventuell 
sammenslåing».  

rapportene. I mai 2011 la arbeidsgrup-
pen frem sin rapport fra den første 
fasen i arbeidet. Konklusjonene var at 
forbundenes vedtekter, vedtatt stand-
punkt- og handlingsprogram i inn-

hold var sammenfallende og ikke 
hindret en sammenslåing. 

– Arbeidsgruppen påpekte områ-
der som potensielt var utfordrende 
i den videre prosessen, og der hoved-
sammenslutningsspørsmålet kan-
skje var det viktigste, sier Aas.

Dette var også grunnlaget for at 
Styringsgruppen ga Arbeidsgruppen 
i oppdrag å fokusere særlig på hoved-
sammenslutningsalternativene i arbei-
dets andre fase, som gikk gjennom 
høsten 2011 og våren 2012. Arbeids-
gruppen måtte også «beskrive ytter-
ligere gevinster ved sammenslåing og 
påpeke potensielle utfordringer ved 
sammenslåing av NOF og BFO», kalt 
for 2 versus 1-spørsmål. 

– Arbeidsgruppen har anlagt et 
bredt og dyptgående arbeid for å for-
søke å svare på disse spørsmålene. De 
har blant annet gjennomført møter 
med ledelsen i alle de tre hovedsam-
menslutningene som ble vurdert som 
aktuelle. Ansatte og valgte i begge 
forbunds sekretariat og styrende 
organer har blitt bedt om å gi samlet 
og koordinerte innspill. Dette kan 
alle lese mer om i sluttrapporten, sier 
Aas, som anbefaler at medlemmer fra 
begge forbund engasjerer seg når 
debattheftet kommer ut til høsten, 
slik at forbundene kan få gode inn-
spill til den videre prosessen.

Er vi nærmere sammenslåing? 
Norges Offisersforbund og Befalets Fellesorganisasjon satte i januar 2011 ned «Arbeidsgruppe  

Prosjekt Sammenslåing», bestående av to representanter fra hver organisasjon.  

Arbeidsgruppen skulle utrede vilkårene for eventuell sammenslåing. 

rapporten konklusjoner  
fra de fire hovedtemaene er:
del 1 – grunnlag for arbeidet:  
Fastslår at krav til end-state er: «Et ufra-
vikelig krav må være at en sammenslåing 
skal tjene og styrke det «nye» forbundet i 
sin helhet, samt styrke og bedre mulighe-
tene til å påvirke både forsvars- og sam-
funnsutviklingen, nettopp i den hensikt å 
bedre vilkårene for våre medlemmer.»

del 2 – 2 versus 1 organisasjon:
Det er åpenbare områder som taler for en 
samling i 1 organisasjon fremfor 2. Sam-
tidig er det også områder hvor samling i 
1 organisasjon vil være negativ i forhold 
til 2. En entydig konklusjon er vanskelig å 
dra, da dette avhenger av hvordan de ulike 
forhold vektes relativt. 

del 3 – hovedorganisasjon:
Rapporten slår fast at «Det fremkommer 
klart at det er to forskjellige innretninger 
mellom LO på den ene siden og YS/Unio 
på den andre» gjennom både størrelse, 
styringsmodeller og dels samfunnssyn og 
påvirkning. Videre avslutter gruppen med 
«Basert på det som er presentert i kapittel 
3, har arbeidsgruppen den oppfatning at 
isolert sett, i denne delen av vurderingen 
framstår LO som den ledende hovedorgani-
sasjonen. Dette forhold løftes videre og opp 
på et strategisk nivå i kap 4, hvor vurderin-
gene settes inn i et større perspektiv.»

del 4 – oppsummering:
Oppsummerer de 3 foregående områdene, 
uten å gi en hovedkonklusjon på arbeids-
gruppens oppdrag. 

rapporten kan i sin helhet lastes ned på: 
http://www.nof.no/pc-711-67-Nytt-
skritt-mot-felles-framtid-.aspx

arBeidsgruPPa.
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Det norske forsvaret arbeider med 
en rekke prosjekter når det gjelder 
kjøretøy, og Hæren vil i årene som 
kommer få fornyet store deler av 
kjøretøyparken, både når det gjelder 
hjulgående og beltegående kjøretøy. 

I alt kan det bli snakk om kjøre-
tøysanskaffelser på opp mot 15 mil-
liarder kroner de neste ti årene, 
dersom alle prosjektene blir gjen-
nomført fullt ut.

CV 90. Oppgradering og kjøp av nye 
CV 90 stormpanservogner har en 
kostnadsramme på over 9 milliarder 
kroner, og prosjektet gikk gjennom 
i Stortinget før ferien. Investeringen 
vil gjøre at Norge vil få 146 moder-
ne CV 90-vogner. Av disse vognene 
vil 74 være stormpanservogner, 15 
stridsledelsesvogner og 16 stormin-
geniørvogner. De 16 siste vil være 
såkalte multirollevogner, dvs. vog-
ner som kan fylle flere funksjoner, 
eksempelvis som bombekasteplatt-
former eller som logistikkvogner.  I 
tillegg anskaffes det 21 oppklarings-
vogner og 4 skolevogner.

BAE Systems Hägglunds i Sve-
rige har hovedansvaret både når det 
gjelder både nye vogner og oppgra-
dering av de eksisterende vognene. 
Kontrakten med Hägglunds er på 
nesten 6 milliarder kroner. 

Ut over det materiellet som leveres 
av BAE Systems Hägglunds, vil vog-
nene oppgraderes på sensorsiden og 
når det gjelder kommunikasjonssys-
temer. I tillegg vil vognene også 
utstyres med Protector våpenstasjo-
ner fra Kongsberg.

I prosjektet inngår også anskaf-
felse av ubemannede luftfarkoster 
(UAV) og ubemannede bakkefarkos-
ter (UGV).  Disse tenkes særlig brukt 
for innhenting av observasjonsdata i 
området rundt et kjøretøy, da særlig 
når omgivelsene er uoversiktlige.

Bedre beskyttelse og gummibelter. De 
nye vognene og de oppgraderte vog-
nene vil også få bedre beskyttelse 
enn dagens vogner.  Mens eksiste-
rende vogner har såkalt MK I-stan-
dard når det gjelder beskyttelse, vil 
de nye vognene ha MK III-standard. 
Forsvaret vil imidlertid ikke gå nær-
mere inn på beskyttelsesnivået, av 
hensyn til personellets sikkerhet.

Det vurderes også om et antall 
vogner skal ustyres med gummibel-
ter i stedet for stålbelter. Forsvaret 
har testet ut gummibelter på CV 90 
i Afghanistan, med godt resultat. 
Imidlertid er det ennå ikke avgjort 
hvor mange kjøretøy som eventuelt 
vil få gummibelter.

Nye lastevogner. Parallelt med 
anskaffelse og oppgradering av CV 

90, nærmer også et annet stort kjø-
retøyprosjekt seg kontraktsfasen. 
Prosjektet gjelder anskaffelse av nye 
logistikkvogner, dvs. nye lastebiler 
til Hæren som  i all hovedsak skal 
erstatte dagens Scania lastebiler.

Forsvaret anskaffet et stort Sca-
nia lastebiler på slutten av 1980-tal-
let fram til midten av 1990-tallet. 
Mange av disse vognene er over 20 
år gamle, og det er naturlig at det 
trengs fornyelse.  I tillegg har mange 
av Scania lastebilene 5 tonns laste-
kapasitet uten noe løfteutstyr som 
kraner eller krokløft. Disse Scania-
ene ble opprinnelig anskaffet med 
tanke på personelltransport, mens 
behovet i dag i stadig større grad 
dreier seg om transport av tungt 
utstyr og materiell. 

Når det nå anskaffes nye logistik-
kjøretøy, er det derfor ønskelig med 
både større lastekapasitet og at en 
vesentlig større andel ustyres med 
løfteanordninger. 

Samtidig er de aller fleste Scania 
lastebilene sivile versjoner uten noen 

Nye kjøretøy 
i kø til Forsvaret
Nylig kunngjorde Regjeringen at den vil kjøpe 42 nye CV 90 storm-

panservogner og oppgradere de 104 vognene Forsvaret allerede 

har. Men dette er bare toppen av isfjellet når det gjelder Forsvarets 

planer om å anskaffe nye kjøretøy.

Norge kjøpte 104 CV9030 stormpanservogner på midten av    1990-tallet. Nå skal disse vognene oppgraderes og ytterligere 46 vogner anskaffes.  Bildet viser en CV 90 i Afghanistan. Foto: FMS/ Lars Kroken
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form for moderne beskyttelse. Når 
nye kjøretøy anskaffes, vil nok kra-
vet til at noen av kjøretøyene er 
beskyttet øke, ikke minst med tanke 
på internasjonale operasjoner.

Fire aktuelle kandidater. Etter en pre-
kvalifiseringsrunde i 2011 sitter 
Forsvarets logistikkorganisasjon nå 
igjen med fire kandidater;
• Daimler (Mercedes)
• Scania
• Iveco
•  RMMV (Rheinmetal M.A.N 

Military vehicles)
Opprinnelig var også Volvo, 

SISU, Tatra og Oshkosh invitert til 
å delta, men disse gikk ikke videre 
etter prekvalifiseringsprosessen.

I tillegg til vanlige krav om ser-
tifisering, finansiell styrke og etiske 
og sosiale aspekter, ble det i prekva-
lifiseringsprosessen også stilt en del 
mer spesifikke krav. Bl.a. var et av 
kravene at leverandørene skulle ha 
tidligere erfaringer med forsvarsle-
veranser av denne typen, og at leve-

randøren skulle ha kapasitet til å 
fungere som systemleverandør. 
Videre ble det stilt krav om at leve-
randørene må kunne tilby leveran-
dørstøtte gjennom hele levetiden til 
kjøretøyene.

I tillegg var kravene at leverandøren 
skulle kunne tilby størst mulig grad 
av standardiserte reservedeler og 
komponenter for dermed å redusere 
logistikkkostnadene, og selvsagt 
krav om evne til å levere.

Norge kjøpte 104 CV9030 stormpanservogner på midten av    1990-tallet. Nå skal disse vognene oppgraderes og ytterligere 46 vogner anskaffes.  Bildet viser en CV 90 i Afghanistan. Foto: FMS/ Lars Kroken

Scania lastebiler har vært grunnstammen i Forsvarets transportkapasitet på vei de siste 20 årene, men vog-
nene er nå modne for utskifting. Bildet viser at Scania-vognene også har kommet seg fram selv på improvi-
serte veier. Foto: FMS
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Felles rammeavtale. De fire kandida-
tene som nå gjenstår vil konkurrere 
om å levere om en rammeavtale som 
vil omfatte både Norge og Sverige, 
og som kan innebære leveranser av 
mellom 1000 og 2000 vogner (gjel-
der Norge og Sverige samlet) de nær-
meste ti årene. I tillegg til rammeav-
talen om leveranser, vil det også bli 
inngått en rammeavtale om drift. 

Rammeavtalen vil omfatte i alt 
12 forskjellige varianter av lastevog-
ner, alt fra mer eller mindre sivile 
lastebiler til pansrede tungtran-
sportkjøretøy dimensjonert for nyt-
telaster over 70 tonn.  De 12 hoved-
variantene er:
• Lastevogn med krokløft
• Lastevogn med kran
•  Lastevogn med løfteanordning 

bak
•  Lastevogn for terrengkjøring 

(Hight mobility)
• Medium størrelse lastevogn
• Lastevogn med tipp
• Bergingsvogn I
• Bergingsvogn II
• Lastevogn for tungt materiell

Samt tre ulike varianter av laste-
vogner for bruk på flyplasser.

Om alt går etter planen, vil ram-
meavtalen bli undertegnet i midten 
av 2013, og de første leveransene vil 
ventelig starte innen halvannet år 
etter dette.

Pansrede hjulgående kjøretøy. I tillegg 
til pansrede CV 90 beltegående kjø-
retøy, er det også behov for pans-

rede hjulgående kjøretøy.  Hjulgå-
ende kjøretøy er normalt både ras-
kere og lettere en tilsvarende enn 
beltegående kjøretøy, og slitasjen på 
veier er langt mindre med hjulgå-
ende kjøretøy.  Derfor vurderer For-
svaret å anskaffe pansrede hjulgå-
ende kjøretøy til flere ulike oppga-
ver, både oppklaring og patruljeopp-
drag, samt for personelltransport og 
støttefunksjoner som ambulanse, 
verksted- og bergingsvogner, vogner 
for rydding av eksplosiver, kom-
mando- og ledelsesvogner, logistikk-
vogner osv.

Med så vidt varierte oppgaver vil 
det trolig bli aktuelt med flere ulike 
kjøretøyskategorier, både lettere 
kjøretøy tilsvarende dagens tilsva-
rende Iveco LMV, og tyngre kjøre-
tøy av kategorien SISU og Patria 
AMV. 

erstatning for sisu og M-113. Lenger 
fram i tid vil det norske forsvaret 
også måtte se seg om etter erstatning 
for dagens SISU 6x6 vogner og de 
gode gamle M-113 pansrede perso-
nellkjøretøyene. Per i dag arbeides 
det imidlertid med å oppgradere 
M-113-vognene, så dette prosjektet 
ligger følgelig noe lenger fram i tid.  
Men selv med oppgradering vil det 
på et eller annet framtidig tidspunkt 
ikke lenger være kosteffektivt å fort-
satt operere disse kjøretøyene, og da 
vil anskaffelse av nye kjøretøy bli 
vurdert.

Erfaringene, ikke minst fra Afghanistan, viser at Forsvaret også har behov for pansrede hjulgående kjøretøy. 
I dag arbeides det med planer om anskaffelse av flere ulike kategorier pansrede hjulgående kjøretøy. Bildet 
viser en Iveco LMV på patrulje i Afghanistan. (Foto: FMS)

▲

Ikke Osprey til Okinawa?

Okinawas guvernør har 

avvist den amerikanske 

planen om deplolyering 

av Osprey V-22 på øya. 

Planen var at flyene skulle 

brukes av US Marine 

Corps avdelinger med 

base i Japan. 

V-22 Osprey kombinerer både helikopterets kapasitet til liten landingsplass og flyets egenskaper når det gjelder hastighet og rekkevidde. V-22 har imidlertid slitt med tekniske problemer over lengre tid.  Bildet viser et V-22 
som tanker nattestid. Foto: US Marine Corps
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Bakgrunnen for avvisingen er at sik-
kerheten vedrørende flyene har med-
ført flere protester fra befolkningen, 
som frykter at det kan skje ulykker 
med flyet over tettbebygget område.  
Fra guvernøren heter det bl.a. at om 
et Osprey-fly skulle styrte i et tett 
befolket område, ville det føre til en 
folkebevegelse som vil forlange at 
alle amerikanske baser i Japan sten-
ges.

Det amerikanske forsvarsdepar-
tementet har for noe tid tilbake vars-
let Japan om sine Osprey-planer, og 
har også gitt japanske myndigheter 

faktadata og foreløpige resultater 
fra den pågående granskingen av 
flere uhell med V-22 Osprey.

Fra amerikanske myndigheters 
side hevdes det at de tekniske pro-
blemene som har fulgt V-22 siden 
begynnelsen av 1990-tallet nå er 
løst, og fra amerikansk side anser 
en flyet som sikkert. Amerikanerne 
planlegger å overføre flyet til de 
amerikanske styrkene i Japan i løpet 
av sommeren, som erstatning for 
aldrende CH-46 Chinook-helikop-
tre. 

Imidlertid har man valgt å utset-

te all flyging med flyet inntil de 
endelige resultater av sikkerhets-
granskningen er forelagt den Japan-
ske regjeringen.

Bell-Boeing V-22 Osprey kan 
dreie motorer med propellene på 
vingene, noe som gjør at flyet kan 
ta av og lande vertikalt.  Samtidig 
har flyet den lange rekkevidden og 
høye hastigheten som et fly når 
motoren dreies tilbake i horisontal 
posisjon på vingene. Flyet represen-
terer en unik kapasitet for US Mari-
ne Corps.

▲

V-22 Osprey kombinerer både helikopterets kapasitet til liten landingsplass og flyets egenskaper når det gjelder hastighet og rekkevidde. V-22 har imidlertid slitt med tekniske problemer over lengre tid.  Bildet viser et V-22 
som tanker nattestid. Foto: US Marine Corps
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Det amerikanske luftforsvaret har 
gjennomført den første testflygingen 
med et nytt alkohol-til-jet-drivstoff, 
forkortet ATJ, i et A-10C Tunder-
boldt II jagerfly

Med en blanding av ATJ og vanlig 
standard JP-8 flydrivstoff, har flyet 
gjennomgått en serie av tester for å 
verifisere at det nye drivstoffet kan 
brukes både i testflyet og i andre fly-
typer i framtiden. Når alle testene er 
gjennomført, håper man at AJT kan 
bli godkjent som et alternativt driv-
stoff for det amerikanske luftforsvaret.

A-10 opplyses for øvrig å være en 
utmerket testplattform for ulike 
typer drivstoff, da flyet har to moto-
rer og separate drivstoffsystem. Dette 
gjør at under testing kan man fly med 
vanlig drivstoff i en av motorene og 
med nytt drivstoff i den andre, noe 
som gir gode sammenligningsmulig-
heter. Om ATJ-blandingen fungerer, 
vil man etter hvert gå over til å bruke 
ATJ-blanding i begge motorene.

ATJ produseres på basis av cel-
lulose fra tremasse, papir, gress etc. 
ATJ er det tredje alternative driv-
stoffet som evalueres av det ameri-
kanske luftforsvaret. 

Tidligere har det amerikanske 
luftforsvaret evaluert to andre alter-
native drivstoff: 

SPK (Synthetic Paraffinic Kero-
sene) som produseres med utgangs-
punkt i kull og naturgass og Bio-
masse-drivstoff som produseres av 
planteoljer og animalsk fett.

Per i dag er SPK blanding alle-
rede sertifisert som alternativ driv-
stoff, og testingen med Biomasse-
basert drivstoff er avsluttet, og det 
arbeides med formell sertifisering.

A-10C Thunderbolt med alkohol i tankene

A-10 Thunderbold har to separate tanksystem, et for hver motor. Dette gjør at flyet er ideelt for utprøving 
av alternative drivstoffblandinger. Foto: US Airforce

Et Seahawk helikopter avfyrer et Hellfire-missil. Hellfire-missilet er meget fleksibelt og kan brukes 
både fra fly, helikoptre, UAVer, marinefartøy, kjøretøy og bakkebaserte avfyringsramper. Foto: US Navy

Kuwait vil kjøpe Hellfire missiler 
Kuwait ønsker å kjøpe 300 AGM-114R3 
Hellfire II-missiler samt reservedeler, vedli-
keholdsutstyr, treningsutstyr og logistikk-
støtte, til en verdi av 49 millioner USD.

Missilene skal i hovedsak brukes av 
Kuwaits luftforsvar i luft-til-bakke-opera-
sjoner.
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MBDA, Europas største produsent av 
missiler, har nylig presentert sitt nye 
SPEAR-missil. SPEAR er et nytt pre-
sisjonsmissil for bruk fra jagerfly mot 
bakkemål. Missilet er utviklet med 
tanke på det britiske forsvarsdeparte-
mentets krav til et luft-til-bakke-mis-
sil som kan brukes mot ulike typer 
mål, og som får plass i det interne 
våpenrommet på F-35 jagerfly.

Med en rekkevidde på over 100 
km kan missilet brukes mot en rekke 
ulike bakkemål, bl.a. kjøretøy og 
tanks i bevegelse, bakkebaserte luft-
vernenheter og marinefartøy.

SPEAR har en  lengde på ca. 2 
meter. Missilet har en avansert søker 
og et stridshode som kan bekjempe  
ulike måltyper med svært liten risi-
ko for skade på omgivelsene.

Missilet kan motta måloppdate-
ringer mens det er i flukt.

Om SPEAR vil bli en konkurrent 
til det norske Joint Strike Missile 
(JSM), gjenstår å se. Ut ifra det som 
er kjent om JSM, er i alle fall rek-
kevidden, som oppgis å være ca. 240 
km for JSM, vesentlig lengre enn for 
SPEAR.

SPEAR-missilet får plass i det interne våpenrom-
met i F-35, og skal kunne brukes mot ulike typer 
bakkemål. (Foto: MBDA)

SPEAR for F-35

Alenia Aermacchi presenterte i som-
mer sin nye versjon av transport-
flyet C-27J Spartan.  Den nye ver-
sjonen, som har fått navnet MC-27j, 
er en bevæpnet versjon av transport-
flyet, som er en fleksibel og kost-
nadseffektiv løsning for mange ulike 
oppdrag der det kreves luftkapasitet 
og luftstøtte. 

MC-27j er særlig designet for å 
kunne støtte spesialstyrker i ulike 
oppdrag. Flyet kan både transpor-
tere soldater inn i et operasjonsom-
råde, og ikke minst evakuere solda-
tene når det er nødvendig. Videre vil 
flyet kunne gi ildstøtte mot bakke-
mål og luftmål. Flyet kan både fun-
gere som et selvstendig kommando- 
og kontrollsenter, samt bidra med 
etteretnings- og overvåkningsdata 
og måldata til bakkestyrker. 

MC-27J kan lande og ta av fra 

svært korte og om nødvendig impro-
viserte rullebaner. 

MC-27J er basert på det taktiske 
transportflyet C-27j Spartan, som 
per i dag er bestilt av ni land, bl.a. 

USA, Italia og Australia. I alt har 
produsenten, italienske Alenia Aer-
macchi, 89 C-27J Spartan i bestil-
ling.

Bevæpnet Spartan

Utstyrt med en 30 mm kanon kan den nye MC-27J engasjere mål både på pakken og i lufta. IFoto: Alenia Aermacchi
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Tornadoer krasjet i Skottland
To Tornado jagerfly tilhørende det britiske 
luftforsvaret forulykket i luften over 
Moray Firth i det nord-østlige Skottland. 
Det er foreløpig uklart om de to flyene 
kolliderte i luften, fikk tekniske problemer 
eller om de kom borti havoverflaten.

Tornadoflyene har fløyet i lav høyde 
over sjøen, men det er ikke rapportert 
om vanskelige værforhold, og terrenget 
omkring ulykkesområdet rapporteres å 
være forholdsvis flatt.

Det var en navigatør og en pilot om 
bord i hvert av flyene.

Det britiske luftforsvaret fikk sine før-
ste Tornado-fly i 1979 og flyene har deltatt 
i mange væpnede konflikter internasjonalt, 
både i Afghanistan, Irak og sist nå i Libya.

Brasil får ny OPV
Den brasilianske marinen har overtatt den 
første av i  alt tre Ocean Patrol Vessels 
(OPVs) fra British Aerospace Systems i 
Portsmouth. 

Fartøyet er en del av Brasils 186 millio-
ner USD kontrakt med BAE om å kjøpe tre 
OPVer, opprinnelig bygget for kystvakten til 
Trinidad og Tobago.

Det 2200 tonn store fartøyet har en 
lengde på en lengde på 90 m.  Til sammen-
ligning er Fridtjof Nansen-klassen fregatter 
på ca. 5200 tonn og 134 meter lengde.

De nye brasilianske fartøyene vil få et 
mannskap på ca. 70 og kan i tillegg ta 50 
soldater eller passasjerer. Fartøyene har 
helikopterdekk, 30 og 25 millimeter kano-
ner og har en masjhastighet på ca. 25 knop 
(46 km/t).

De to øvrige fartøyene vil bli levert i 
løpet av et års tid.

De tre OPV-fartøyene inngår i flåtemo-
derniseringsprogrammet til Brasils Marine, 
et program som også omfatter anskaffelse 
av fire fregatter og ett støttefartøy.

Den indonesiske hæren planlegger 
å kjøpe 100 oppgraderte Leopard 
2A6 stridsvogner fra Tyskland. Kon-
trakten har en kontrakt verdi på 280 
millioner USD, og kommer i kjøl-
vannet av at det ikke ble noe av en 
tilsvarende kontrakt med Neder-
land.

Det planlagte salget av neder-
landske Leo 2-tanks til Indonesia 
møtte sterkt motstand i det neder-
landske parlamentet, ikke minst på 
bakgrunn av menneskerettssituasjo-
nen i Indonesia. Kjøp av nederland-
ske vogner møtte også sterk kritikk 
i Indonesia, der det ble hevdet av 
vognene ikke var tilpasset indone-
siske forhold.

På denne bakgrunnen har de 
indonesiske myndighetene stoppet 
avtalen med Nederland, og konsen-
trerer seg nå om å kjøpe stridsvog-
ner fra Tyskland.  Indonesiske myn-

digheter håper at de første vognene 
kan bli levert allerede i 2014.

Kjøpet inngår i et større moder-
niseringsprogram for den indone-
siske hæren.

Leopard 2A6 er en videreutviklet 
variant av Leopard 2 MBT, med 
bl.a. lengre kanon, bedre minebe-
skyttelse og aircondition. Leopard 
2 er utviklet av tyske Krauss-Maffei 
Wegmann (KMW) og har en vekt 
på ca. 60 tonn.

Den britiske regjering har bekreftet 
at den utplasserer bakkebasert luft-
vern flere steder i London for å 
beskytte OL-arrangementet mot 
mulige terrorangrep fra luften. Dette 
til tross for motstand fra lokale 
beboere.

Luftvernsystemene som utplas-
seres på i alt seks steder, er av typen 
Rapier og Starstreak høyhastighets 
missilsystem.

Det bakkebaserte luftvernet inn-
går i et større sikkerhetssystem der 

bl.a. Eurofighter Typhoon jagerfly 
danner en ytre beskyttelsesring 
rundt London. I tillegg inkluderer 
sikkerhetsopplegget bl.a hangars-
skipet HMS Ocean, Lynx og Puma 
helikoptre med skarpskyttere og en 
mannskapsstyrke på 13 500 bestå-
ende både av militære mannskaper, 
politistyrker og vektere.

Sikkerhetsopplegget rundt Lon-
don OL betegnes som Storbritan-
nias største sikkerhetsoperasjon i 
fredstid.

Ocean Patrol Vessels (OPV). Foto: BAE Systems

Beskytter London-olympiaden
Fra øvelse med Rapier bakkebaserte luftvern. Foto: Den Britiske Hæren

Indonesia vil kjøpe Leo 2A6

En tysk Leopard 2A6 MBT. Foto: Krauss-Maffei Wegmann
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Vil fortsatt bruke Gripen
Saab forlenger kontrakten med British 
Empire Test Pilots´ School (ETPS) om 
bruk av Gripen i opplæringen av testpi-
loter og testteknikere. ETPS har brukt 
Gripen i undervisningen siden 1999.

A-400M blir Atlas
Det britiske luftforsvaret, RAF, har 
bestemt at de nye A-400M transportfly-
ene som nå anskaffes, skal få navnet 
Atlas.

Storbritannia kjøper 22 Atlas trans-
portfly fra Airbus Military, og det første vil 
ventelig bli levert i 2014. Atlas vil erstatte 
RAFs aldrende flåte av C-130 Hercules, og 
vil sammen med C-17 og Voyager utgjøre 
Storbritannias framtidige militære lufttran-
sportkapasitet.

Øker avtalen for Kongsberg 
våpenstasjon CROWS II  
Den amerikanske hæren har økt omfanget 
av rammeavtalen for leveranser av Kongs-
berg våpenstasjon, i USA benevnt CROWS 
II (Common Remotely Operated Weapon 
Station). Økningen har en verdi på 508 
millioner kroner.

Den siste økningen omfatter bl.a. 
reservedeler og lagerhold til en verdi av ca. 
198 millioner kroner.

Kontrakten er en del av rammeavtalen 
på 1,4 mrd. USD (ca. 10,5 milliarder NOK) 
om leveranse av CROWS II som Kongsberg 
og den amerikanske hæren inngikk i august 
2007.

«Bot» på 75 millioner USD
United Technologies Corporation (UTC) 
har akseptert å betale mer enn 75 mil-
lioner USD i kompensasjon  til amerikan-
ske myndigheter for illegal eksport av 
software til Kina. 

Softwaren ble brukt til utvikling av 
Kinas WZ-10 kamphelikoptre.

UTCs datterselskap, Pratt & Whitney 
Canada og Hamilton Sundstrand erklærte 
seg skyldige i å ha brutt USAs regler for 
eksport av våpenteknologi samt reglene for 
falsk forklaring.

Ifølge amerikanske myndigheter lever-
te Pratt & Whitney Canada utviklingsmo-
torer til Kina, motorer som ble brukt til i 
WZ-10-helikopteret i utviklingsfasen.

Airbus Military har fått kontrakt på 
leveranse av ytterligere fem C-295 
taktiske transportfly til det polske 
luftforsvaret. Flyene vil bli brukt til 
transportoppdrag både nasjonalt og 
i internasjonale operasjoner.

Med disse fem flyene vil det pol-
ske luftforsvaret ha i alt 16 C-295 
transportfly.

Kontrakten har en verdi på ca. 
262 millioner USD, og de to første 
flyene vil ble levert innen utgangen 
av året, mens de tre øvrige planleg-
ges levert innen utgangen av 2013.

I tillegg til Polen, er C-295 ope-
rativt i 13 land:  Algeria, Brasil, 
Chile, Colombia, Egypt, Finland, 
Ghana, Jordan, Ghana, Mexico, 
Tsjekkia, Portugal og Spania. Ytter-

ligere tre land har flyet i bestilling; 
Kazakhstan, Indonesia og Oman.

C-295
Tekniske data (Tall for Hercules C-130J-30 i 
parentes)
Mannskap: 2 ( 5)
Kapasitet: 71 soldater (128 soldater)
Max nyttelast: 9.250 kg (20.000 kg) 
Lengde: 24,50 m (ca. 34,3 m) 
Max. takeoff vekt: 23.200 kg (ca 70.000 kg) 
Motorer: 2 × Pratt & Whitney Canada PW127G 
Hamilton Standard 586-F (seks propellblader), 
1972 kW (2645 hp) hver. 
Maks hastighet: 576 km/h (670 km/t) 
Marsj hastighet: 480 km/h (643 km/t) 
Rekkevidde med maks nyttelast 1333 km (c.a 
3150 km)

Den første interne kvalifika-
sjonen av britenes oppgra-
derte Puma Mk2-helikopter 
ble gjennomført i sommer. 
Når hele den britiske flåten 
på 24 helikoptre er oppgra-
dert, vil helikoptrene være 
operative til etter 2025.

De britiske Puma-heli-
koptrene brukes til taktisk 
transport og støtte til bak-
kestyrker.

Oppgraderingen innebæ-
rer betydelig økning i ytelse 
og sikkerhet. Helikoptrene 
får bl.a. nye motorer, Makila 1A1, 
ny glasscockpit, moderne avionikk, 
elektroniske styresystemer, nytt sik-
ret kommunikasjonssystem, bedre 
beskyttelse. I tillegg vil helikoptrene 
få større drivstofftanker samtidig 

som drivstofforbruket reduseres, 
noe som gir betydelig økning i rek-
kevidde og nyttelast. Puma vil 
kunne bære to ganger nyttelasten 
over tre ganger så lang avstand som 
det forgjengeren klarte.

Flere C-295 transportfly til Polen

Foto: Polske luftforsvaret

Oppgraderer britiske Puma 

Britisk Puma helikopter. Foto: Eurocopter
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Trening i Forsvaret
Befalsbladet vil i tiden fremover fokusere mer på fysisk fostring. det vil komme 
artikler hvor temaet belyses fra forskjellige vinkler, du kan kommentere artikkel/
tema på Facebook. i første utgave av denne serien vil vi vite hvor trening, idrett og 
opplæring i Forsvaret har sin opprinnelse fra. Mange arbeidsgivere prioriterer fysisk 
trening og idrett, men ingen har så store forventninger fra egne arbeidstakere og 
samfunnet for øvrig som Forsvaret. 
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Marius LasseN MjåTVedT (tekst)

NOF er på besøk hos Norges Idretts-
høgskole Forsvarets institutt 
(NIH/F) som er en underavdeling av 
Forsvarets Høgskole, men har vært 
lokalisert hos NIH siden 1968.

Korridorene er fylt opp av profes-
sorer, doktorer og forskere, med en 
og annen lærling og stipendiat inn-
imellom. Det oser av kunnskap og 
erfaring innen fagfeltet. 

Inne på lunsjrommet blir jeg godt 
mottatt av sjefen for instituttet, 
oberstløytnant Steinar Høgseth, og 
fagoffiser major Jon Kirknes. De set-
ter rutinemessig i gang med en brief:

– NIH/F har et unikt samarbeid 
med Idrettshøgskolen og Olympia-
toppen, et samarbeid som våre alli-
erte misunner oss og som kommer 
Forsvaret til gode i form av fors-
kning og utvikling innen utstyr, 
treningsmetoder og ernæring, sier 
Høgseth.

Bidragsyter. NIH/F er en naturlig 
bidragsyter når reglementer og for-
skrifter skal revideres. For eksempel 
Forsvarets Personell Håndbok (FPH 
del B – idrettspermisjon) eller Tje-
neste reglement for Forsvaret (TFF 
gruppe 43). 

– Fra aktiv livsstil til prestasjons-
fokus. Et prosjekt som NIH/F har 
gjennomført sammen med marineje-
gerkommandoen for å forbedre 
dagens ferdigheter, kunnskap og 
holdninger til trening. Sluttilstanden 
til dette samarbeidet vil være ny 
bestemmelse for militær idrett og tre-
ning. Målsettingen er å øke fagkom-
petansen ute ved avdelingene slik at 
kvinner og menn i Forsvaret trener 
riktigere og bedre, sier Kirknes.                                                                                                                               

Et annet prosjekt som vi i For-

svaret vil få glede av (forhåpentlig-
vis) i løpet av 2012 er en ny E bok 
på ca. 300 sider som man skal kunne 
laste ned på PC, MAC, Telefon eller 
nettbrett. 

– Et produkt som er lettfattelig, 
konkret og anvendelig for alle fer-
dighetsnivåer. En slags treningens 
hakkespettbok, forteller Høgseth.

Nye opptakskrav? Forsker Anders 
Aandstad forteller at NIH/F har 
gjennomført en sesjonsstudie for å 
se sammenhengen mellom hvilke 
tester som gjøres under sesjon og i 
hvilken grad disse er relevante til 
dagens krigens krav. 

– Resultatet etter denne studien 
er at sesjon gjøres om og nye tester 
innføres. Det gjøres også en revide-
ring av alle fysiske tester i Forsvaret. 
Blant annet opptakskrav og årlig 
fysisk befalstest, sier Aandstad. 

– Det er ønskelig at fysisk krav 
vektlegges i større grad, og at det stil-
les krav til en viss karakter for å få 
enkelte stillinger, forklarer Høgseth.

gir mindre fravær. Det er utarbeidet 
mange hyllemeter med forskning 
som viser at fysisk robusthet er mer 
positivt enn det motsatte. Personer 
som er bevisste på sin fysiske form, 
kosthold og helse har mindre fravær 
fra arbeidsplassen, de har større 
arbeidskapasitet og større mentalt 
overskudd. Dette er fokusområder 
som NIH/F jobber med og finne 
løsninger på, i et samfunn som er i 
stadig endring – hva folks fysiske 
aktivitet angår.

Avslutningsvis børster vi støv av 
et gammelt kompendium: UD 5 – 
148 Den enkelte mann, 1954. Pkt. 
8 Råd til instruktøren: «Ett kilo 
øvelse er bedre enn et tonn teori.»
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Det er en fin og varm morgen 

med dugg i gresset på Sogn-

svann. Mellom Norges Idretts-

høgskole (NIH) og Olympiatop-

pen ligger det lille, grå bygget 

hvor kunnskapen rundt idrett 

og trening i Forsvaret forvaltes. 

Nih/F
Forsvarets fagmyndighet for idrett og trening.  
HjemmeSide: http://hogskolene.forsvaret.no/forsva-
rets-hogskole/avdelinger/nihf/sider/nihf.aspx
www.nih.no/om-nih/organisasjon/forsvarets-institutt1/
HOvedvirkSOmHet:  høgskolevirksomhet, utdan-
ning, forskning og utvikling. sj Fhs og Fsj rådgiver. 
Treningsfaglig oppfølging og rådgivning. styre og koor-
dinere all militær idrett nasjonalt og internasjonalt. 
Medlem av CisM.

Militær idrett/CisM
«Friendship through sports». 
siden 1948 har CisM arrangert idrettskonkurranser for sine medlemmer som i dag 
teller 133 nasjoner. intensjonen er at soldater fra hele verden skal møtes under 
fredelige omstendigheter og utveksle erfaringer, knytte kontakter og tilrettelegge 
for gode sportslige holdninger. det konkurreres i 26 forskjellige idretter, deriblant; 
div. skyting, div.  kampsport, sykling, friidrett, svømming, triatlon og mil femkamp. 
se www.cism-milsport.org for fullstendig liste. Flere nasjoner har utøvere som er 
ansatt på heltid for å prestere godt på idrettsbanen, likevel tok Norges kvinnelige 
militære femkamp lag sølv i 2011!
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Startskuddet går for NM  
i militær femkamp på 
Hærens krigsskole i 2009.  
Foto: Tarald Jensen/Forsvaret

Startskuddet går for NM  
i militær femkamp på 
Hærens krigsskole i 2009.  
Foto: Tarald Jensen/Forsvaret



Alle medlemmer i Norges 

Offisersforbund (NOF) får 

minimum 12 000 kroner i årets 

lønnsoppgjør. 

MargreThe Meyer BraTT (tekst) 

krisTiaN BrusTad (foto)

Med den første streiken i staten på 
28 år overstått, oppsummerer LO 
Stats leder Tone Rønoldtangen 
lønnsoppgjøret. 

– Det hadde ikke blitt slik uten 
streik, seier Rønoldtangen. Hun 
leder LO-medlemmens forhandlin-
ger med staten.

NOFS forbundsleder Egil André 
Aas er en del av forhandlingsdele-
gasjonen.

– At vi fikk på plass de nye seni-
orrammene på løytnant og kap-
teinsnivå, er et godt grunnlag for å 
kunne løse de lønnsmessige utfor-
dringene vi har hatt for dem som 
velger en horisontal karriere. Hvor-
dan disse skal brukes, skal partene 
i Forsvaret avtale før årets lokale 
lønnsforhandlinger gjennomføres, 
sier Aas. 

generelt tillegg. Det gis et generelt 
tillegg som starter på 12 000 kroner 
opp til lønnstrinn 55, og deretter 2,7 
prosent fra lønnstrinn 56 til lønns-

trinn 101. De nye lønnstrinnene fin-
ner du som vedlegg.

sentrale justeringer. I tillegg er det gjort 
avsetninger til sentrale tiltak/justerin-
ger, som har en tydelig likelønnsprofil. 
Dette med virkning fra 1. juli. 

Lokal lønn. Det er avsatt en pott på 
1 prosent til lokale forhandlinger pr 
1. september 2012.  Dette innebærer 
en betydelig sum penger som gir 
partene i Forsvaret muligheter til å 
utvikle den lokale lønnspolitikken. 

Nye lønnsrammer. Partene i forsvars-
sektoren har fått fullmakt til å avta-
le særskilte godskrivningsregler/
overføringsregler til de nye rammene. 

ulempe. Ulempetillegget for lør-/søn-
dagstjeneste økes til 40 kroner. 

klausul. Ved å få på plass en regu-
leringsklausul for andre avtaleår, 
sikrer en seg at statstilsatte ikke 
blir hengende etter industrien, som 
ennå ikke har gjennomført sine 
lokale oppgjør. Dette var kjernen 
i den prinsipielle uenigheten som 
var en medvirkende årsak til strei-
ken. Totalramma på oppgjøret vil 
ikke bli endelig avklart før man ser 
hva den faktiske lønnsglidningen 
blir. 

Topplønna økes. For NOFs medlem-
mer innebærer de sentrale justerin-
gene, i tillegg til det generelle tilleg-
get, at alle rammene øker topplønna 
med ett trinn. Det betyr at løytnant 
på topp i alternativene 1–8 (20 år) 
samt direkteplasserte får ett trinn 
ekstra. Det samme gjelder kaptein 
på topp i alternativene 1–8 etter 28 
år samt direkteplasserte. 

klart ja. Over 90 prosent av LO Stat-
medlemmene som avga stemme i 
uravstemningen over resultatet i 
tariffoppgjøret, sa ja. 

14 667 medlemmer stemte, noe 
som gir en valgdeltagelse på 35,8 
prosent – nøyaktig like mye som ved 
uravstemningen i 2010. 

Minimum 12 000 kroner til alle

Flåthen varsler endringer

LØNNsoPPgjØreT i Boks: Natten har gått 
over i tidlig morgen. Lørdag 2. juni er den ni dager 
lange streiken i staten er over. NOFs forbundsleder 
Egil André Aas forlater Riksmeklerens kontor.

Lønnsoppgjøret i staten
  Generelt tillegg: Lønnstrinn 19-55: 12 000 

kroner per år. Lønnstrinn 56-101: 2,7 pro-
sent tillegg.

  Lokale forhandlinger: 1 prosent per 1. 
september. 

  Andre endringer: Lørdag- og søndagstilleg-
get økes til 40 kroner i timen. Innleide fra 
vikarbyråer skal sikres de samme rettighe-
tene som andre ansatte. En veiledning for 
bruk av velferdspermisjon skal utarbeides. 
En arbeidsgruppe skal se på omfanget av 
deltid. En arbeidsgruppe skal se på hoved-

tariffavtalens geografiske virkeområde
  Justeringer fra 1. juli: Ett trinn på top-

pansiennitet i alle lønnsrammer. Ett trinn i 
bunn på alle spenn. Spenn utvides med tre 
lønnstrinn

  Partene er enige om å se på lønnsutviklin-
gen i industrien for 2012. Resultatet skal 
inngå i grunnlagsmaterialet for mellomopp-
gjøret i 2013, slik at forskjeller i lønnsutvik-
lingen mellom statsansatte og industrien 
skal utlignes. 

  Les mer på www.nof.no og www.lostat.no

LO-leder Roar Flåthen vil ha en gjennomgang av for-
handlingssystemet i offentlig sektor. Det kan komme 
krav om kun én offentlig arbeidsgiverforening. 

– Vårens konflikt i staten og følgekonflikt i 
kommunene setter et stort spørsmålstegn ved 
hele forhandlingsstrukturen i offentlig sektor. Det 
må noen sette seg ned og snakke sammen om, 
slår LO-leder Roar Flåthen fast. 

Det skal være en utbredt oppfatning i LO at 
årets lønnsoppgjør avslørte utfordringer i forhand-
lingssystemet i offentlig sektor. 

 – Det ble en overraskende konflikt, og jeg 
mener fortsatt at streiken både var unødvendig 
og kunne vært unngått, sier Flåthen.   ANB
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Annonse

Vi stiller opp 
for hverandre

Norges Offisersforbund har organisert befal siden 1896 og valgte LO som hovedorganisasjon på landsmøte i 1961. 
Siden LO ble etablert i 1899 har grunntanken vært at vi står samlet og at vi stiller opp for hverandre. 

Fra utsiden er det nok jobben vi har 
gjort for å sikre arbeidstakeres rettig-
heter og vilkår som har fått mest 
oppmerksomhet. Men det har også 
vært viktig å gi medlemmene trygghet 
i privatlivet. Allerede i 1967 kunne vi 
tilby vår egen innboforsikring. LOfavør 
Kollektiv Hjem er med årene blitt landets 
beste innboforsikring.  

Selv om behovene endrer seg og 
velferdssamfunnet i dag tar hånd om 
mye er det fortsatt en viktig oppgave for 
forbundet vårt å støtte medlemmene 
med trygghet i privatlivet. Grunntanken 
er som i 1899, å stå samlet og stille 
opp for hverandre. I dag har vi samlet 
produkter og tjenester som trygger 
medlemmene i privatlivet under en 
paraply – LOfavør. 

Det er tidkrevende, dyrt og slitsomt 
å stå alene når du skal orientere deg 
i jungelen av forsikringer, banktilbud 
og strømavtaler.  Havner du i en privat 
konflikt eller trenger juridisk hjelp privat 
er det ikke lett å finne en dyktig advokat 
uten at kostnaden blir stor.

Gjennom LOfavør bruker vi vår forhand-
lingsstyrke til å sikre gode og konkur-
ransedyktige avtaler innen områder som 
er viktige for oss i privatlivet. Det er ikke 
nødvendigvis kun snakk om lav pris. 
Innholdet i tjenestene vi forhandler fram 
er vel så viktig. Flere har opplevd etter 
et forsikringsoppgjør at en forsikring 

ikke nødvendigvis er en god forsik-
ring. LOfavør gir oss trygghet for at 
innholdet er av høy kvalitet og at prisen 
vi betaler for tjenesten eller produktet er 
konkurransedyktig.

I denne utgaven av Informasjon fra 
LOfavør er temaet personlig økonomi. 
Forbrukerøkonom Magne Gundersen 

som også har fast spalte i Befalsbladet 
gir oss flere råd og tips til hvordan vi kan 
få god kontroll på familieøkonomien 
gjennom relativt enkle tiltak. Du vil blant 
annet få informasjon om hvordan du 
kan bruke et familiebudsjett for å få 
oversikt over egen økonomi.

I denne utgaven kan du også lese et 
intervju med tømrer Magnus Myhr, som 
er organisert i Fellesforbundet. Når han 
blir kontaktet av telefonselgere passer 
han umiddelbart på å varsle at han 
er LO-medlem og har kjøpt tjenester 
gjennom LOfavør. Da forstår de at de 
ikke kan gi ham et bedre tilbud og 
legger på røret. Det er et godt tegn.

Fordelene ved å være mange er mange. 
Det kan du lese mer om på 
www.nof.no. Husk også å oppda-
tere dine egne opplysninger på ”min 
NOF” slik at du får forsikringsvilkår og 
forsikringsbevis fra LOfavør rett hjem i 
postkassen. Fra din profil på ”Min NOF” 
kan du også gå direkte inn på din side i 
LOfavør og lese dine forsikringsvilkår og 
andre medlemstilbud.

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

Egil André Aas

Forbundsleder Egil André Aas.
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– For å få en tryggere og mer oversiktlig 
økonomi er det viktig at man gjør en 
del tiltak og etablerer gode vaner, sier 
Gundersen. Ett slikt tiltak kan være å 
sette opp et budsjett. Et budsjett er 
en plan for hvordan du skal disponere 
pengene dine. 

Lett med budsjett
På nettsidene til Statens Institutt for 
Forbruksforskning, www.sifo.no, er det 
svært lett å lage et enkelt husholdnings-
budsjett. Både enkle og mer avan-
serte budsjettmodeller finnes også på 
bankenes hjemmesider. Ellers er det bare 
å google ”privatbudsjett”. Da kommer 
det fram mange fiks ferdige oppsett for 
et husholdningsbudsjett. 

Gundersen anbefaler også å bruke 
nettbanken aktivt for holde oversikt og 
kontroll over økonomien.

For å gjøre det enkelt er det lurt at flest 
mulig av faste utgifter og regninger går 
som automatiske trekk fra en konto. 
Dette ordner man selv i nettbanken ved 
å opprette Avtalegiro i nettbanken for 
flest mulig av regningene. 

– Det kan være lurt å opprette en egen 
konto for de faste utgiftene, både de 
som kommer hver måned og de som 
kommer sjeldnere. Denne kontoen vil 
ikke gå i null hver måned, men når 
regningene kommer, vil det alltid være 
penger å betale med. 

En rotete privatøkonomi kan oppleves som både slitsomt og krevende. 
Forbrukerøkonom Magne Gundersen fra Sparebank 1 har hjulpet flere 

personer med å rydde opp i økonomien, blant annet som ekspert og rådgiver 
i programmet ”Luksusfellen” på TV3.

I dette eksklusive intervjuet med Informasjon fra LOfavør gir 
Magne Gundersen deg råd og tips til hvordan du kan få bedre oversikt 

over familieøkonomien.

Samarbeid om økonomi
Det å forholde seg til økonomi i et 
parforhold kan være både vanskelig 
og utfordrende. Gundersen slår fast at 
det er viktig å samarbeide om økonomi 
og være enige om hvordan pengene 
skal brukes. Og han anbefaler at begge 
har tilgang til regningskontoene i sin 
nettbank.

– For mange fungerer det godt å ha en 
fast tid i uka til å gå gjennom økono-
mien. Sett av en halvtime for å gå 
gjennom regningsbunken, regi- 
strere betalinger i nettbanken, sjekke 
saldo og forfallsregisteret og planlegge 
neste ukes innkjøp. En fast økonomi-
halvtime er ofte nok til at begge blir 
oppdatert på den økonomiske situa-
sjonen, sier Gundersen.

Et budsjett kan være vanskelig å følge 
om man ikke har kontroll på hva 
pengene blir brukt til. Et godt tips 
er å bruke bankkortet til flest mulig 
av innkjøpene. Da er det lett å følge 
med på kontoutskriften for å sjekke 
forbruket.

Gode handlevaner
Mange bruker mye mer enn de er klar 
over på mat og dagligvarer. Årsaken 
er manglende planlegging og mye 
impulskjøp.

– Med gode handlevaner er det mulig å 
spare mye, samtidig som kjøleskapet blir 
like fullt som før, sier Gundersen.

Hans oppskrift er enkel, men effektiv: 
Lag en måltidsplan for hele uken, skriv 
handleliste og følg denne listen når du 
er på butikken. En hovedhandling i uken 
er nok, i tillegg til noe supplering av 
varer du plutselig går tom for. 

– Etabler gode økonomivaner

Gode tips når du 
har dårliG råd:
  1) Ikke kjøp på avbetaling
  2) Ikke ta opp nye kortsiktige lån eller 

kreditter
  3) Betal regningene ved forfall
  4) Ikke kjøp eller bestill noe for penger 

du ikke har
  5) Spare først, og så bruke
  6) Ikke ta private lån
  7) Ingen nye prosjekter som koster 

penger
  8) Om dere er to: Vær åpen og sam- 

arbeid om alt som har med 
regninger og økonomi å gjøre

  9) Hjelp hverandre til å spare 
10) Si NEI til nye utgifter

Gode handlevaner:

Ønsker du å redusere forbruk og 
utgifter? Da er det mye å spare på gode 
handlevaner.
Her er noen praktiske tips:
  Skriv handleliste. Ikke kjøp mer enn 

det som står på lista, med mindre 
dere har glemt en nødvendig vare.

 Handle heller stort og sjeldent enn lite 
og ofte. Jo oftere du handler, desto 
større er faren for å plukke med seg 
noe ”ekstra”.

 Unngå dagligvarekjøp på bensinsta- 
sjonen, i kiosken osv.

 Si opp alle medlemskap og abonne-
menter som ikke er helt nødvendige.

 Ikke hoppe på tilbud om gratisvarer 
eller velkomstgaver, som binder til 
senere kjøp. Selv om det er mulig å 
melde seg ut etter at du har mottatt 
varene, er det en fare for at det blir 
glemt og du ender opp med nye 
utgifter.

 Det er dyrt å spise og/eller drikke ute 
på restaurant. Lag heller mat og kos 
dere hjemme.

slik skaffer du deG budsjettverktøy:
  Få bedre oversikt over økonomien din med LOfavørs Budsjettkalkulator: 

Du kan laste ned appen gratis i Appstore eller Google Play.
 SIFOs Referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter www.sifo.no, klikk på 

”Standardbudsjett”.
 Sjekk bankenes hjemmesider. Her finner du både enkle og avanserte budsjettmodeller.

– Poenget er at når du går sjelden 
i butikken og bare kjøper det som 
står på handlelista, så blir det slutt på 
dyre og unødvendige impulskjøp, sier 
Gundersen. 
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bankprodukter fra lofavør
SpareBank 1-bankene tilbyr rådgivning, og de til en hver tid beste produktene til deg 
som er medlem av et LO-forbund. Du får fordeler på brukskonto, sparekonto og boliglån. 
På brukskontoen får du gratis uttak i SpareBank 1 sine minibanker og gebyrfri bruk av 
bankkort til kjøp av varer og tjenester i inn og utland. På sparekontoen får du den høyeste 
renten banken tilbyr fra første krone. Boliglånet er også gebyrfritt ved etablering, og du 
kan refinansiere så mye som en gang i året uten ekstra omkostninger. I tillegg kan du få 
BSU konto med ekstra gode betingelser. Husk også at dersom behovet skulle oppstå kan 
du søke om konfliktlån og forskudd på lønnsgaranti. Les mer på www.lofavor.no.

Vår samarbeidspartner SpareBank 1 har dyktige rådgivere som 
kan gi deg en gjennomgang av økonomien din. 
Send økonomi til 2440 for å bli kontaktet av en rådgiver

Annonse

– Vi satt opp en oversikt for å se om vi 
hadde råd til å kjøpe hus. Her la vi inn 
hva vi fikk inn av inntekter og diverse 
utgiftsposter, kommunale avgifter, forsik-
ringer, mat og klær. Det ble pluss så da 
ble det et lite hus, forteller Magnus. 

Men først måtte de ta en tur til banken 
og sikre seg et huslån. Han tok med 
budsjettet til Sparebank1. Magnus er 
medlem i Fellesforbundet så de fikk et 
gunstig tilbud gjennom LOfavør.

– Vi brukte budsjettet som argument da 
vi søkte om lån, og la fram våre doku-
menterte utgifter. Banken synes det var 
veldig allright. De så at vi hadde innsikt 
og at vi kunne styre økonomien vår, og 
da fikk vi det lånet vi ba om, forklarer 
Magnus.

Det var en stor dag for Sissel og 
Magnus da de fikk tilslaget på et lite 
hus i Elverum. Men de sluttet ikke 
med budsjettdisiplinen selv om huset 
var kjøpt. Og godt var det, for etter et 
års tid bestemte de seg for å flytte til 
Hamar. Da var det godt å kunne gå til 
banken med en oppdatert oversikt over 
familieøkonomien.

– Vi drev og leide og lurte på hvor penga forsvant hen. 
Så kom vi til et punkt hvor vi måtte ta et valg, fortsette å leie eller kjøpe, 

forteller tømrer Magnus Myhr (26). Magnus og hans samboer Sissel 
hadde lenge drømt om eget hus i Elverum, men var usikre på om de hadde 

råd. Så laget Magnus og Sissel et budsjett.

– Vi kjøpte oss et hus med utleiedel i 
Hamar. Banken ordnet mellomfinan-
siering basert på vårt oppgraderte 
budsjett, sier tømreren. Så endret 
livet seg igjen. 8. mai i år ble Sissel og 
Magnus lykkelige foreldre til en datter. 
Med et slikt ansvar blir det spesielt viktig 
å ha kontroll på økonomien.

– Da vi fikk unge så la vi til nye bokser 
i budsjettet. Da så jeg at jeg måtte 
stramme til her og der for å få det til 
å gå rundt. Engangsinvesteringer som 
barnevogner og sånt er ikke billig. Nå 
har vi begynt å legge av penger i en 

Budsjettpluss ble nytt hus

bufferkonto for å forberede oss på at 
ungen blir større, forteller en lykkelig far. 

Magnus og Sissel oppdaterer budsjettet 
sitt fortløpende. Kommer det en ny 
regning legger de den inn i budsjettet 
og ser da om de må knipe inn på andre 
budsjettposter. Lønningene kommer 
inn på lønningskonto, og så går det et 
større trekk over til en regningskonto 
hver måned. De har på forhånd beregnet 
størrelse på regningene som skal dekkes 
fra kontoen, slik at det månedlige trekket 
er stort nok.

Har du noen råd til andre som vil ha 
like god kontroll på økonomien som 
deg?

– Man må bruke en kveld eller to på å 
gå gjennom status, verre er det ikke. Ta 
vare på betalte fakturaer, og ha en egen 
mappe for ubetalte og en for betalte 
fakturaer. Da kan du gå tilbake og se hva 
du har betalt og dele det opp i måned-
lige summer til bruk i budsjettet.

Hva når du har budsjettet på plass? 
Hvordan sørger du for å få ting til 
å gå rundt?

– Sjekk alltid hva ting koster, se om du 
kan få det billigere et annet sted. Hent 
inn tilbud fra banker og forsikrings-
selskaper og strømleverandører. Selv 
foretrekker jeg det som er billig over tid, 
jeg løper ikke etter lokketilbud. Heldigvis 
er det lett å undersøke alternative tilbud 
på nett, forteller Magnus.

Magnus Myhr har ofte brukt tilbudene 
han får via LOfavør. 
– Jeg synes LOfavør-tilbudene er gode. 
Når telefonselgerne ringer sier jeg at jeg 
er LO-medlem med LOfavør, og da gir de 
seg som regel. Det er ingen av selgerne 
som har slått LOfavør-tilbudene enda, 
gliser Magnus. 
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En våt sommer har sørget for fulle vann-
magasiner over mesteparten av landet. 
Dermed har strømprisen vært svært 
lav. Stina Johansen i Nord Pool forteller 
til Stavanger Aftenblad at strømmen i 
midten av juli kun kostet én fjerdedel 
sammenlignet med strømprisen på 
samme tid i fjor. Kraftbørsen Nord Pool 
selger strøm til energiverk i hele Norden. 
I midten av juli ga de nesten strømmen 
vekk. 6,9 øre per kilowatt time kostet 
strømmen da. I fjor på samme tid 
kostet strømmen hos Nord Pool 27,8 øre 
per kWh.

Men det er store forskjeller på prisene 
som landets over 100 strømleveran-
dører vil tilby forbrukerne i høst og 
vinter. LOfavør tilbyr LO-medlemmer 
prisgaranti gjennom samarbeidet med 
NorgesEnergi. – Vår LOfavør-garanti 
gir deg en kraftpris som på årlig basis 
alltid vil være én av de 5 rimeligste målt 
mot en representativ referanseliste over 
konkurrentene våre, sier Monica Liland, 
partneransvarlig i NorgesEnergi.
Listen dekker 4 av 5 av landets 
husstander.  

Bruk kredittkort med vett

Annonse

Det er over 2,6 millioner kredittkort i Norge, og hver nordmann har i snitt vel 10.000 
kroner i gjeld til kredittkortselskapene. Vi hadde ikke greid oss uten kortene i lomme-
boken, og brukt riktig kan kortet gi deg større sikkerhet. Forbrukerombudet og 
samtlige banker anbefaler for eksempel at du benytter kredittkortet når du handler på 
Internett.  Det er med andre ord viktig å bruke vettet når vi bruker kredittkort.

På kortvett.no kan du lese om alt fra hva det koster å ha et kredittkort, hva du gjør 
om du får betalingsproblemer, om sikkerhet og beskyttelse samt riktig og gal bruk av 
kredittkort. 

Kortvett.no er en tjeneste utviklet av uavhengige rådgivere for LOfavør. Rådgiverne 
vil hjelpe deg slik at du kan bruke kredittkortet ditt riktig, og unngå fellene. De svarer 
også på spørsmål om økonomi, sikkerhet og betalingsproblemer.  

Regn med lav strømpris

TrINH TraN
– Ikke overdrive penge-
bruken, og ikke bruke 
penger du ikke har på 
konto. 

SaNNa LjukkONEN
– Et godt tips er å sette opp 
et budsjett med inntekter 
og ugifter slik at man får 
et overblikk over sin egen 
økonomi.

LarS BayEr
– Mitt beste tips er å skaffe 
seg oversikt over hva du har 
og hva du bruker. Deretter 
bør man lage et budsjett 
med forbruket sitt, slik at 
man kan gjøre justeringer 
om det trengs.

Hva er ditt beste tips til 
noen som har problemer 
med privatøkonomien?

3 På gata

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

På www.kortvett.no får du råd og tips om riktig bruk av kredittkort. 
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Annonse
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To boliger i
Jeg kjøper snart ny bolig, men før jeg sel-
ger den gamle kommer jeg i en kort periode 
til å ha eiendelene mine begge steder. Dek-
ker hjemforsikringen begge steder eller må 
jeg ha noe midlertidig?
 Lars H.

Ikke noe problem! Den kollektive innboforsik-
ringen dekker ting som midlertidig - inntil 3 år 
- befinner seg utenfor forsikringsstedet som ledd 
i flytting og på nytt bosted etter flytting.

Det vil si at selv om du i en kort periode har 
to boliger hvor du har litt innbo i den ene boligen 
og litt innbo i den andre boligen, så er alt dekket 
og du trenger ikke en ekstra forsikring for denne 
perioden. 

 Magne

To boliger ii
Har kjøpt nytt hus i Stavanger, men jeg og 
familien vil bruke både det nye huset og det 
vi har i dag i Hardanger.  Dekker kollektiv 
hjemforsikringen innboet i begge husene?
 Kim J.

LOfavør kollektiv hjem dekker fast folkeregistrert 
adresse i Norden, med unntak av fritidsbolig/
hytte. Men har du som forsikrede en pendlerbolig 
i tillegg til din faste bopel, så er innbo forsikret 
begge plasser.

 Magne

huskatt
Jeg ønsker forsikring på min katt, men har 
hørt at det kun er mulig for rasekatter med 
verdi over 5000 kroner. Stemmer det?
 Martina L.

Neida, det er ikke noe krav at katten din skal 
være en rasekatt. Kravet for å forsikre en katt er 
at den ikke er eldre enn ti år, er ID-merket. og at 
rasen den eventuelt tilhører er lovlig i Norge.

Hvis du har en vanlig norsk huskatt, er det 
fullt mulig å forsikre den, men da er det bare 
med dekning for veterinærutgifter.

 Magne

Begravelse
Farmoren min døde mens jeg var på reise 
i Asia. Får jeg dekket reiseutgifter frem og 
tilbake til Norge for å delta i begravelsen? 
 Christopher C.

Med en gyldig LOfavør reiseforsikring får du 
dekket fly hjem i forbindelse med dødsfall i 
nærmeste familie. Men opphold i Norge og en 
eventuell retur dekkes ikke.

Når du skal ordne med det praktiske med 
bestilling og billetter, skal du kontakte vår 
nordiske alarmsentral i København på telefon 
+45 384 88 835.

 Magne

i Polen
Jeg var på ferie i Polen og mistet brillene 
mine, ett eller annet sted, jeg vet ikke. Får 
jeg dekket tapet med reiseforsikringen eller 
min kollektive hjemforsikring?
 Kamil P.

Hvis du har glemt eller mistet brillene dine, så 
dekkes det dessverre ikke av noen av forsikrin-
gene dine. Selvforskyldt skade som mistet eller 
glemt dekkes ikke – det må være en årsak.

Reiseforsikringen dekker tyveri, men da må 
forholdet anmeldes.  LOfavør kollektiv hjemfor-
sikring gjelder bare i Norden, og dekker uansett 
ikke skader i Polen.

 Magne

kostbart kamera
Både min mann og jeg har LOfavør kollektiv 
hjemforsikring. Vi har et kamera verd 50 
000 kroner som vi tar med på reiser. Det er 
forsikret spesielt som verdisak. Er det en 
unødvendig dobbeltforsikring?
 Wenche K.

Neida, du er ikke dobbeltforsikret. Hjemforsikrin-
gen dekker skader ved en plutselig og uforutsett 
hendelse i hjemmet, ikke om det skjer en skade 
på reise. Og har du reiseforsikring, så dekker 
den kun tyveri av kamera, begrenset oppad til 20 
000 kroner per skadetilfelle. 

Verdisakforsikringen din dekker oppad til 

forsikringssum. Og forsikringen dekker ikke kun 
tyveri, men også rent tap. Det vil i si at forsik-
ringen omfatter de fleste typer skader som kan 
oppstå og gir deg en såkalt «all risk»-dekning.

Med et såpass kostbart kamera synes jeg det 
er smart å ha en separat forsikring. 

 Magne

Tilhenger
Dekker kollektiv hjemforsikring tyveri av 
henger fra oppstillingsplass på egen grunn? 
Jeg har nemlig en egen forsikring av hen-
geren.
  Jan Erik

Tilhengeren er dekket under hjemforsikringen så 
lenge den er på forsikringsstedet, altså når den 
står hjemme hos deg. Men forsikringen dekker 
kun tyveri. 

Dersom det skulle være kaskoskade på den, 
vil det ikke dekkes av hjemforsikringen. Med 
tanke på at du også trenger å være forsikret når 
hengeren er i bruk, synes jeg du skal beholde 
den ekstra forsikringen du har i dag.

 Magne

Barnevogn
Dekker kollektiv hjem skade på barnevogn 
i forbindelse med flyreise? Eller må jeg ha 
en reiseforsikring?
 Maja S

Kollektiv hjemforsikring dekker tyveri av barne-
vogn, men ikke skade på barnevogn ved flyreise 
eller andre reiser. 

En LOfavør reiseforsikring vil derimot dekke 
en slik type skade du henviser til. Det er en 
helårs reiseforsikring som dekker hele familien, i 
hele verden. Den dekker også avbestilling og har 
en ulykkesforsikring som gjelder hele døgnet, 
også utenom reiser. 

 Magne

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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TorBjØrN LiesTØL (tekst)

Kai Emil Larsen, som til daglig tje-
nestegjør som GBU troppssjef i Sani-
tetsbataljonen, sitter på flyet ned-
over Sørlandet på vei til FOS. Etter 
landing tusler han inn i ankomsthal-
len og venter på bagasjen. 

En halvtime senere innser han at 
han har trukket vinnerloddet. 

– Jeg måtte bare innse at bagasjen 
med alle uniformene, klær og toa-
lettsaker ikke hadde kommet med. 
Utrolig kjip start på uken, sier Kai 
Emil Larsen. 

Han dro innom NOF-standen på 
Kjevik for å finne ut hva han skulle 
gjøre.

– Der informerte de om reisefor-
sikringen jeg automatisk har i med-
lemskapet. Jeg visste jo at jeg hadde 
en reiseforsikring, men ikke at den 
også dekker tjenestereiser.  

I reiseforsikringen alle NOF-
medlemmer har, får man inntil 
2500,- til å kjøpe nødvendige utstyr 
hvis bagasjen er mer enn fire timer 
forsinket på utreise.  

– Jeg ringte 02300, og de ba meg 
sende bekreftelse fra flyselskapet. 
Da var det bare å låne seg en bil og 
handle inn det mest nødvendige, 
forteller han til Befalsbladet. 

Bagasjen forsvant
Kai Emil Larsen kunne kjøpe det mest nødvendige etter at bagasjen hans var forsinket på vei til FOS. 

Reiseforsikringen han har automatisk i sitt NOF-medlemskap dekker også tjenestereiser.

heLdig: Løytnant Kai Emil Larsen under årets opptak på Kjevik uten uniform. Han venter utålmodig på 
bagasjen sin. Heldigvis fikk han kjøpt inn inntil 2500,- i nødvendig utstyr på reiseforsikringen gjennom NOF. 

NOFs reiseforsikring
  Gjelder på fritids-, ferie- og tjenes-

tereiser.
  Dekker hele familien (barn under 20 

år) 
  Forsinket bagasje dekkes med inntil 

2500,- (ved to medlemmer i husstan-
den inntil 5000 kroner)

  Krever ikke utreisested Norge
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NOFs reiseforsikring
  Gjelder på fritids-, ferie- og tjenes-

tereiser.
  Dekker hele familien (barn under 20 

år) 
  Forsinket bagasje dekkes med inntil 

2500,- (ved to medlemmer i husstan-
den inntil 5000 kroner)

  Krever ikke utreisested Norge

TorBjØrN LiesTØL

Eirik Kvalheim er NOF-medlem og 
går på Forsvarets Tekniske Befals-
skole (FTBS) på Sessvollmoen.  Han 
skal begynne på andre året på kjø-
retøylinja. 

– Jeg har nettopp brukt NOFs 
elevlån som hjelp til å finansiere ny 
bil til sommeren, sier Eirik Kval-
heim. Han er nå den stolte eier av 
en SEAT Leon.

Befalsbladet treffer Eirik på FOS, 
hvor han skal hjelpe til første uka 
som assisterende puljefører. Inni-
mellom slagene har han til en prat. 

– Jeg tok kontakt med NOF og fikk 
hjelp til å fylle ut søknaden om elev-
lån. Deretter sendte jeg inn papirene 
og etter noen dager var pengene på 
konto.  Sessvollmoen er jo sentral 
ødemark, så det er jo god velferd å 
komme seg litt av ut av leiren, for-
klarer BS-elev Kvalheim før han 
skynder seg videre. 

NOF ønsker ikke å oppfordre 
noen til å låne penger til rent for-
bruk. Dette er et lån som en gang 
skal betales tilbake. Det stilles også 
krav til at søkeren ikke har beta-
lingsanmerkninger. Søknaden ligger 
på nof.no.

– Det er ikke lurt å bruke penger du 
ikke har, men skal du først ta opp 
lån, er det mest gunstig med elevlån. 

Ny bil med elevlån
Befalselev Eirik Kvalheim lånte til bil gjennom NOFs elevlåneordning. Lånetilbudet fra NOF gjennom 

Forsvarets Personellservice har lav rente og er avdragsfritt så lenge han er elev.

Bs-eLeV: Eirik Kvalheim ved FTBS brukte NOFs elevlån til å finansiere sin SEAT Leon.
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sA Her om dagen satt jeg og leste drøf-
tingsreferater om enda noen midler-
tidige beordringer på avdelingen 
min. Ut med en, inn med en ny. Jeg 
gikk inn på nof.no og lastet ned 
møteboka fra hovedoppgjøret, og da 
e-posten om uravstemning blinket i 
innboksen like etterpå, var jeg i fyr 
og flamme. 

Jeg stemmer NEI!
En e-post til HTV og lokalfore-

ningsleder fulgte i kjølvannet, der 
jeg prøvde å forklare hvorfor jeg var 
uenig og at nå må vi samle oss mot 
røkla. Idet jeg tenkte at nå var jeg 
skikkelig smart, kom svaret fra 
HTV, omtrent som; «Du skriver vel 
innlegg i Befalsbladet, du som mener 
så jævla mye?» Pengene ble dermed 
plassert i nærheten av kjeften, så 
dermed sitter jeg nå og skal forklare 
«røkla» hvorfor jeg ble så opprørt.

Jeg jobber som major på fjerde 
året i samme stilling på Kjeller, og 
har med årets oppgjør hatt en lønns-
vekst på vel 6,6 %. En sersjant 
hadde ifølge Statistisk sentralbyrå 
før dette oppgjøret hatt en lønns-
vekst på 9,75 %, men rett nok har 
løytnant og kaptein ifølge samme 
statistikk hatt en mindre lønnsut-
vikling enn majoren. I år ble de til-
godesett med nye rammer og ett 
lønnstrinn mer enn meg. 

Det er ikke det at jeg ikke unner 
andre yrkestilsatte de nye rammene, 
for de svinger det av. Ett lønnstrinn 
skulle også bare mangle for de som 
jobber og stanger i direkteplassert 
stilling i sin lønnsramme etter 20 år 
i bedriften. Lojalitet og horisontal 
karriere er noe som skal belønnes. 

Nå er det imidlertid jeg som er 
sist! Forsvaret har ifølge våre tillits-
valgte hatt mindre lønnsutvikling 

enn generelt i staten, som for øvrig 
henger etter de private. Var det ikke 
derfor vi streiket? Og så ender jeg 
opp nederst på statistikken? NEI!

Ikke har jeg 85 vakt- og øvelses-
døgn å betale huset jeg ikke får 
brukt, men jeg får i det minste gra-
tis mat og 75 kroner på de 85 tje-
nestereisene i året. Utenfor gjerdet 
svinger det i privat næringsliv selv 
om det er aldri så mye krise i Euro-
pa. I juni drar seks stykker fra avde-
lingen min.

Jeg jobber i en avdeling med til 
sammen uanstendig mange års 
utdanning. Utdanning lønner seg i 
den grad den gir deg muligheten til 
å søke «nye utfordringer», og inn-
trykket mitt er at mange av oss gjør 
nettopp det. Derfor mangler vi folk, 
og når jeg er ute på avdeling, flirer 
de av meg når jeg prater om de spen-
nende jobbene med å kjøpe fly som 
koster flere forsvarsbudsjetter. Kap-
teinen har ikke råd til å komme hit 
ned og hjelpe oss.

Lønnsoppgjøret 2012 – Fornøyd?

Det renner mye penger gjennom 
FLO, det gjør dessverre personellet 
også.

Så var det ikke noen bombe at 
oppgjøret fikk overveldende flertall. 
Det er i grunn riktig, for det var et 
bra oppgjør overordnet sett. Jeg får 
gjøre de grep jeg kan, jeg gjør gjerne 
det når jeg ligger sist – bare spør 
familien som ikke lenger vil spille 
Ludo med meg. 

Hva er så moralen? Gi meg hele 
potten på 1,1 % av lønnsmassen, så 
skal jeg fordele den til mine venner 
i FLO? Neida, men jeg ber innsten-
dig våre forhandlingsledere om å 
ikke gjenreise lønnspyramiden i 
form av Løytnant 2 og Kaptein 2 i 
Forsvarsstaben. Ikke la dere friste 
til å belønne erfaring med å flytte 
10 års ansiennitet i grad til ny 
ramme. Da får vi heller utvikle ram-
men, for det er derfor det er ramme 
og ikke spenn. La utdanning telle! 
La krav til stillingens innhold, og la 
markedet få lov til å rå bare litt. Så 
får jeg da, som har sittet i ro i fire 
år, søke en av de stillingene som har 
blitt ledig på avdelingen.  Helst en 
av de med mindre ansvar. Jeg kan 
gjerne bruke to nye år på å bli god 
der før jeg igjen ligger sist og trenger 
«nye utfordringer». 

roger TårNes
aTV NoF kjeLLer

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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MargreThe Meyer BraTT (tekst)

Utvalgene NOFKA og NEON hol-
der årlig en høst konferanse. De leg-
ger frem resultater fra året som har 
gått og legger en plan for nytt år. 
Utvalgene har under konferansen 
mulighet til å påvirke prosesser som 
foregår sentralt.

– Rettighetene til oss studenter 
kommer ikke så godt frem hvis vi 
ikke har egne utvalg. Hvis vi ikke 
selv gjør en innsats så nytter det 
ikke å klage hvis reglementer ikke 
blir fulgt, hverdagen vår blir bedre 
av at vi engasjerer oss, konstaterer 
Edith.

Edith fikk smaken på høstkon-
feransen i fjor og gleder seg til årets 
konferanse i november. Og hun vil 
anbefale høstkonferansen for de 
som vil lære mer om noe de ikke 
kjenner noe til. 

– Det er lærerikt og jeg opplever 
at fagforeninger dreier seg om mer 
enn bare medlemsfordeler og forsik-
ringer, sier Alnes.

Mer enn forsikring. Hun gleder seg 
mest til debattforumet og inspire-
rende foredragsholdere. Kjent med 
andre og systemet kanskje, vurdere 
andre tjenester og møte folk med 
samme interesser.

– I fjor var det mange gode fore-
dragsholdere. Det å knytte kontak-
ter med andre elever og kadetter er 
nyttig også med tanke på fremtidig 
jobb i forsvaret på de ulike avdelin-
gene, sier Alnes.

Edith Alnes er kadett ved Krigs-
skolen men hospiterer ved Sjøkrigs-
skolen på logistikklinjen og stor 
trives i Bergen. Etter en eksamens-
periode er det ett år igjen før Edith 
er ferdig med utdanningen. Som 
medlem i Norges Offisersforbund 
har Edith engasjert seg i NOFKA og 
er nå styremedlem.

– Det er viktig at elever og kadetter 
engasjerer seg, vi som har en studie 
hverdag har ofte litt andre priorite-
ringer enn de som har vært ansatt 
en stund, sier Alnes.

Møtte gis. I styret i NOFKA tar de 
opp saker på sentralt og lokalt nivå. 
I år møtte de GIS for å få en direkte 
dialog om saker som beholde, rekrut-

tere og seleksjon under opptak.
– Jeg har lenge lurt på hvorfor 

seleksjonen har ulike opptak som 
JOS for jentene. Nå har jeg en for-
ståelse av hvorfor det er sånn fordi 
jeg har fått mer innsikt i seleksjons-
metodene til Forsvaret, nå blir det 
bedre grunnlag for diskusjon når vi 
har den forståelsen, sier Edith.

Engasjement blir påvirkning

eLeV: Edith Alnes elev på Krigsskolen hospiterer på sjøkrigsskolen. – fagforeningsarbeid dreier seg om mer 
enn bare medlemsfordeler, sier hun..

Årets høstkonferanse går av stabelen 9. november. Edith Alnes styremedlem i NOFKA skal delta. 

Kadett og elev NOF-medlemmer ved alle befal- og krigsskolene har mulighet for å bli med.

Har du lyst å delta på høstkonferansen ta kontakt med post@nof.no  
eller din NOFKA eller NEON representant for din skole.
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Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt, kunnskaps-
basert konsern med over 6 680 ansatte i mer enn 25 land. Konsernet 
leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og 
gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG er notert 
på Oslo Børs og hadde driftsinntekter på 15,1 milliarder kroner i 2011.

Manager Business Development - salg og markedsføring, Luftvern

Kongsberg Defence Systems - Kongsberg

WORLD CLASS – through people, technology and dedication

Integrated Defence Systems (IDS) er en  
divisjon i Kongsberg Defence Systems. Vi utvikler og 
leverer blant annet kommando og kontrolløsninger 
samt utskytningssystemer for et av verdens mest  
avanserte luftvernsystemer. Våre kunder er  
hovedsakelig i det europeiske og amerikanske 
marked og vi jobber tett sammen med flere store  
internasjonale selskaper. Vår hovedvirksomhet er 
lokalisert på Kongsberg.

Vår Markedsavdeling på Kongsberg består i dag 
av 10 medarbeidere som primært jobber med salg 
og markedsføring av luftvern og luftvernrelaterte 
produkter. 

Personer med befalsbakgrunn og inngående  
systemkunnskap om luftvernsystemet NASAMS 
foretrekkes.

Arbeidsoppgaver
• Kundekontakt og deltagelse på messer
• Jobbe i salgsteam og lede salgsteam. Intern og
  ekstern koordinering ifm tilbudsarbeid.
• Generell markedsføring av kommando- og  
 kontrollsystemer og luftvernprodukter.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
• Selvstendig, systematisk og målbevisst

•  Gode lederegenskaper, kommunikasjons-  
 og samarbeidsevner
•  Konkurranseinstinkt
•  Gode engelskspråklige ferdigheter, muntlig  
 og skriftlig

Vi tilbyr
•  Et godt arbeidsmiljø med mange faglig sterke  
 og høyt motiverte kollegaer
•  Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
•  Jobb i et internasjonalt miljø
•  Gode utviklingsmuligheter 
•  Konkurransedyktige betingelser og  
 fleksible arbeidsordninger

For mer informasjon, kontakt: Hans Christian Hagen, tlf: (+47) 900 45 712. Søknad sendes innen 20.09.2012 elektronisk på  
www.kongsberg.com/careers. (DA:12/12)

www.kongsberg.com

NOF har fått nytt medlemssystem. 
Enkeltmedlemmet kan nå oppdatere 
selv og hente egen informasjon. Store 
deler av medlemsmassen har oppda-
tert seg selv og NOF. Geir Magne Moen 
vant en i-Pad fordi han oppdaterte 
telefonnummeret sitt. 

MargreThe Meyer BraTT (tekst)

Norges Offisersforbund tok høsten 
2011 i bruk et nytt medlemssystem.

– Verdien av å bytte til nytt sys-
tem har vært mange, og sentralt i 
dette er muligheten for bedre kom-
munikasjon med det enkelte med-
lem, sier prosjektleder «nytt med-
lemssystem» Christer Lindseth.

NOF har gjennomført en kam-
panje fra januar til 26. juli hvor alle 
som har logget seg på i perioden var 
med i trekninger av to iPad. Av over 
tusen navn kan NOF-medlem Geir 
Moen (bildet), som en av to vinnere, 
glede seg over en iPad, fordi han opp-
daterte profilen sin på «Min NOF»

– Dette var kjempe-
messig. Jeg har 
lenge tenkt å kjøpe 
meg en slik, så dette 
var midt i blinken, 
sier Geir Magne 
Moen. Han tjenes-

tegjør på Bardufoss i Hærstaben.
På hjemmesiden www.nof.no lig-

ger innloggingsfelt til «MinNOF», 
hvor medlemmer kan logge seg på 
ved hjelp av medlemsnummer og 
fødselsdato. Siden oppstarten i fjor 
høst har NOF jobbet for å forbedre 
og få riktig kontaktinformasjon på 
sine medlemmer. Konsekvensene av 
det motsatte kan være at viktig 
informasjon forbundet sender ut 
ikke kommer hjem til medlemmet.

– Den største utfordringen vi har 
er at forsvarsfolk flytter og bytter 
avdeling ofte. Som fagforening får 
vi ikke oppdatering av folkeregiste-
ret eller Forsvaret. Medlemmet må 
selv endre opplysninger for at de skal 
bli riktige, sier Christer Lindseth.

Systemet inkluderer mulighet for 
medlemmet å se sitt eget medlemskap 
og medlemsfordeler, samt kunne 

gjøre endringer på dette ved behov. 
Her kan medlemmet selv endre egne 
opplysninger som tjenestested, grad, 
adresse, mail og telefon. Alle forsi-
kringsvilkår fra LO-favør ligger opp-
datert og en kan bestille forsikrings-
bevis eller andre opplysninger.

– Stor pågang og mange oppda-
teringer har gjort dette til en vellyk-
ket kampanje, sier Lindseth som 
oppfordrer medlemmer til å fort-
sette med å oppdatere info etter flyt-
ting og nytt tjenestested.

Pensjonistutvalget
Ny leder i pensjonistutvalget er Nils Erik 
Moen. Han tjenestegjør for tiden tjenes-
tegjør i utlandet og vil tiltre våren 2013.
Til den tid fungerer FRITV Thor Manum 
og Kjell Tveiten, pensjonist@nof.no 
Pensjonistutvalget planlegger å gjen-
nomføre pensjonistkonferanse i sentrale 
Østlandet i september. Medlemmer 
tilknyttet regionen som ikke har fått info 
om konferansen i posten kan ta kontakt 
med Pensjonistutvalget.

Oppdaterte og vant iPad
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Hva skjer med de nye lønnsramene?
Vi har fått en del spørsmål om hva som skjer med de nye lønnsrammene for løytnant og kaptein. Vi 
jobber nå med å få på plass overføringsregler for disse. Vi har ambisjon om å ha disse på plass i 
løpet av august, slik at de nye lønnsrammene kan gjøres gjeldende fra 1. september og da brukes 
ifm lokale lønnsforhandlinger 2012. 

utdanningsbonus og tjenestetillegg
Etter forslag fra Regjeringen har nå tjenestetillegget for vernepliktig mannskap økt fra kr. 145,- til 
kr. 150,- per dag og Utdanningsbonusen for befalselever øker fra kr 54,- til kr 56,-. Reguleringen er 
basert på lønnsoppgjøret i staten og tilsvarer en økning på 3,6 prosent. Saken ble fremmet av 
Regjeringen 6. juni og ferdigbehandlet på Stortinget 19. juni. Økningen i tilleggene har virkningsda-
to 1. juli 2012. 

Blindgjengerrydding- unntak fra vernebestemmelsene i Aml
29/6 i møte mellom Fornyings- administrasjon og kirkedepartementet (FAD), LO Stat og de andre 
hovedsammenslutningene blitt enighet om at Forsvaret skal gis unntak fra vernebestemmelsene i 
AML for blindgjengerrydding. 

– LO Stat har vært pådriver for at denne saken skal få en avklaring, og nå er unntaket på plass, 
sier Randi Stensaker, som har ført saken for LO Stat.

Den gammeldagse forordning, som inde-
holder bestemmelser om «militærperso-
ners giftemaal», er foresaat ophævet i 
statsraad. Paabudene har i en aarrække 

ikke blit fulgt i sin orlyd, kun staar igjen 
bestemmelsen om,at der maa søkes tilla-
delse til at indgaa egteskap. Denne forma-
litet vil altsånu bli foreslaat ophævet.

For 100 år siden
Utdrag fra Underofficersbladet • Kristiania 1912

arrangement dato sted
Styremøte NOFKA og NEON 24.-26. aug
NOF samling  27.-28. sept (ikke bestemt)
Forbundsstyremøte 4 okt.  Oslo
LO Stat representantskap og 
Kartellkonferansen 2012 13.-16. nov  Gol
Nordic offisers aliance - 
(NOA) samarbeidsseminar 22.-23. nov  Sverige
Landsstyremøte 13.-29. nov  (ikke bestemt)
Høstkonferansen  
NOFKA/NEON 09-11. nov (ikke bestemt)

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

ros…
til organisasjonene for 
etter mange års kamp 

for å få flytillegget som 
månedssats også for per-
sonellet som flyr i utlan-
det i forhandlingene av 

særavtale om økonomiske 
vilkår for personell som 
tjenestegjør ved stasjo-

ner, NAtO-staber og andre 
enheter i utlandet.

…og ris

til organisasjonene og Fst 
om rot med ny avtale om 
ledende avlønning som 

inneholder åpenbare feil. 
NOF ser fram til en løsning 
i samarbeid med organi-

sasjonene og Fst.

Følg NOF på internett. Daglige oppdateringer på:  

www.nof.no

Militærpersoners giftemaal
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Bergans of Norway har vært med på å sette standarden for verdens 
mest avanserte tur- og forsvarsutrustning siden 1908.

www.bergans.no

Aktørnr: 3896560

Returadresse:
NOF
Møllergata 10
0179 Oslo


