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MEDLEMMER AV NORGES OFFISERFORBUND FÅR MEDLEMSRABATT
* Veil. pris (ekskl. medlemsrabatten) inkl. frakt-, leverings- og adm. kostnader levert Oslo. Gj.sn. forbruk 3,8–8,3 l/100 km, CO2-utslipp 99–194 g/km (V40 Cross Country D2 Start/
Stop – V40 Cross Country T5). Alle Volvos dieselmodeller har partikkelfilter som standard. Forbehold om trykkfeil. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr. Treff Volvo på volvocars.no. 

IT’S YOU – UTEN BEGRENSNINGER. Noen ganger ønsker man å la jobb være jobb, 
hoppe inn i bilen, senke skuldrene og kjøre av sted ut i naturen hvor stillheten hersker. Helt 
nye Volvo V40 Cross Country gjør det enkelt for deg å legge ut på spontane eventyr. Litt 
høyere bakkeklaring, litt høyere sittestilling, et tøft Cross Country design som skiller 
seg ut, og mulighet for All Wheel Drive (AWD). Og – med sin kompakte størrelse trives 
den like godt i byen. Velkommen til prøvekjøring!

VOLVO V40 
cross country D2 115 hk, man 

Fra kr 288 800,-*

HELT NYE VOLVO V40 
CROSS COUNTRY



INNHOLD

EXPEDITION AMUNDSEN: Fire av deltakerene under årets EXA i godt driv.

06 NOF AKADEMIET

07 KOMPETANSEMELDINGEN
 Veien videre.

08 ATF-BRUDDET

10 PORTRETT
 Fra NOF til Høyre.

11 SJOKKBESKJEDEN
 Yngstemann fikk hjernesvulst.

12 MILITÆRTEKNOLOGI
 Nanoteknologi og gadgets.

16 UTENLANDSTJENESTE USA
  En oppsummering fra NOFs besøk 

ved ulike avdelinger.

22 KARRIERESKIFTPROGRAMMET
 Er tiden inne for å gjøre noe annet?

24 EXPEDITION AMUNDSEN 
 «Verdens hardeste pulkløp».

29 FORHANDLINGSAVDELINGEN 
 Gradsnedtrekket og BUF.

30    MARKEDSAVDELINGEN
  Befalsskole, Facebook og forsikring.

31 ISKLATRING
 Adrenalin som rekondisjonering

36 FYFO FORUM
  Rett trening, mindre belastningsskader.

38 HISTORIE
 Om å komme hjem!

40 FORSIKRINGSJUNGELEN
 Til den bedre halvdel.

42 PÅ VEI INN I FORSVARET
  OPS-Core ballistisk hjelm. 

44 NOFKA
  GBU modul II.

45 NEON
  Studiepoeng for befalsskole- 

utdanningen.

46 PENSJONSSPALTEN
 Pensjonsalderen nærmer seg.

48 MIN REGION

50 NOFS FORSIKRINGER

52 DIVERSE SNACKS

Ansvarlig redaktør: Egil André Aas. Redaktør: Markus Källvik. Redaksjonskomité: Kennet Bergland, Jean-Bobér Rooseboom de Vries, Staale I. Reiten, Marius Lassen Mjåtvedt,  
Terje Sæterøy. Redaksjonen avsluttet: 5. desember 2013. Annonsehenvendelser: Norsk Militærteknisk Forlag, Prinsens gate 22, 0157 Oslo, Tlf. 22 41 60 41, fax 22 41 60 11,  
E-post: knut.berg@mil-tek.no. Redaksjonell/teknisk produksjon: LO Media, Storgt. 33, 0179 Oslo, post@lomedia.no, Sheila Hegge Olsen – layout. Trykk: BK Grafiske, Sandefjord.  
ISSN 0332-9097. Befalsbladet er trykket i et Svane-merket trykkeri. Meninger og opplysninger i signerte artikler står for forfatterens egen regning og uttrykker ikke nødvendigvis 
redaksjonens syn. Forsidefoto: Jan Petter Hai.

4 l  NOF  1/2013



LEDER

Regjeringen la 1. mars frem stortingsmeld-
ingen «Kompetanse for en ny tid». Den 
fremlagte meldingen er viktig i sin helhet, 
men Norges Offisersforbund (NOF) er først 
og fremst opptatt av føringene som gis i 
forhold til den fremtidige befalsordningen. 
Signalene er at arbeidet, hvor vi skal være 
med, starter opp i begynnelsen av august 
og at anbefaling skal foreligge i 2014. Vi 
registrerer at arbeidet med befalsordnin-
gen skal inneholde en videreutvikling av 
gjeldende ordning, samt en modell basert 
på et spesialistkorps. Slik jeg tolker meld-
ingen, er åpningen vi trenger for å endre 
35-årsgrensen for avdelingsbefalet på 
plass, noe som er positivt. 

Generelt må jeg si meg enig i det 
meste som fremkommer i meldingen, 
men varsler motstand i forhold til bruk 
av utenlandsk arbeidskraft for å dekke 
kompetansegap, samt at jeg finner det 
forunderlig at særaldersgrensen for befal 
skal opp til diskusjon. 

I meldingen varsles også, i dialog med 

arbeidstakerorganisasjonene, en ny gjen-
nomgang av Forsvarets lønnssystem. Det 
bringer meg over på hvordan jeg opplever 
bruddsituasjonen opp mot Forsvarssta-
ben (FST) angående ny Arbeidstidsavtale 
for Forsvaret (ATF). Det er nå 3 måneder 
siden vi gikk til brudd i forhandlingene og 
det oppstod en ordinær og lovlig konflikt. I 
skrivende stund er vi ikke i nærheten av å 
starte opp tvisteløsningsprosedyrene. Det 
normale er 3 uker før disse starter. FST har 
ikke klart, eller slik jeg opplever det, ikke 
hatt et reelt ønske om å bli enig med oss 
om: Hvordan tjenestetvistloven skal tolkes, 
hvilket organ tvisten skal løses i, samt 
tidsfrister for tvisteløsning. Det virker som 
om FST bevisst legger opp til en uthal-
ing og treneringsstrategi, godt hjulpet av 
de andre partene som har underskrevet 
avtalen. Målet kan synes å være at vi skal 
bli tvunget til å skrive under.  NOF har fra 
dag én signalisert at vi slutter oss til 80 
prosent av teksten som foreligger i forslag 
til avtalen. Resterende må tvistes, da det 

foreligger prinsipielle forhold vi ikke kan 
akseptere!

I stedet for en løsningsorientert 
tilnærming, opplever vi en tverr og på 
grensen til uprofesjonell arbeidsgiver-
holdning, som ikke lover godt for et videre 
fruktbart samarbeid på tariffområdet.

UANSETT, vi har ikke tenkt å 
la oss stoppe av slike hold-
ninger. Vi bruker nå all eksper-
tise og kompetanse vi får, både 
fra LO Stat og LO sentralt, i 
dette viktige arbeidet. 

Jeg takker våre medlem-
mer for gode tilbakemeld-
inger og støtte i dette 
viktige arbeidet for en 
rettferdig kompensasjon 
for fremtidig utøvelse av 
unntaksaktiviteter.

Kompetansemeldingen og ATF-tvisten 

SEKRETARIATET
Forbundsleder: 
Egil André Aas
Tlf. 928 40 455
E-post: eaa@nof.no

Nestleder: 
Torbjørn Bongo
Tlf. 928 40 451
E-post: tb@nof.no

Stabssjef: 
Odd-Einar Eilertsen
Tlf. 982 11 713
E-post: oee@nof.no

Økonomiansvarlig:
Vigdis Berntsberg Lundahl
Tlf: 934 64 951
E-post: vbl@nof.no

Informasjonsansvarlig: 
Markus Källvik
Tlf. 918 52 709
E-post: mka@nof.no

Leder forhandlingsavd:
Eigil Jespersen
Tlf. 928 40 452
E-post: ej@nof.no

Forhandler Tariff :
David Robert Coyle
Tlf. 928 40 454
E-post: drc@nof.no

Forhandler Tariff:
Staale I. Reiten
Tlf. 928 40 453
E-post: sir@nof.no

Forhandler Int. Ops/Hær HV:
Jean-Bobér Rooseboom de Vries
Tlf. 928 40 457
E-post: jbrdv@nof.no

Leder markedsavd:
Chris Lindseth
Tlf. 982 11 714
E-post: cl@nof.no

Kompetanseansvarlig:
Marius Lassen Mjåtvedt
Tlf: 979 92 208
E-post: mlm@nof.no

Rekrutteringsansvarlig:
Lars Vasaasen
Tlf: 979 92 209
E-post:lv@nof.no

Kontorsekretær/sentralbord:
Elisabeth Lange
Tlf. 934 64 952
E-post: el@nof.no

FRIKJØPTE TILLITSVALGTE
Troms og Finnmark 
Pål B. Nygaard
Mobil: 909 70 250
E-post: pbn@nof.no

Jan Helge Andersen
Tlf. 928 40 461
E-post: jha@nof.no

Nordland
Bjørn Tore Woll
Tlf. 928 40 462
E-post: btw@nof.no

Vestlandet
Thor Manum
Tlf. 928 40 460
E-post: tm@nof.no

Midt-Norge
Kristian Espenes
Tlf. 928 40 456
E-post: ke@nof.no

Østlandet 
Torbjørn Liestøl,
Mobil: 928 40 458
E-post: tl@nof.no

Christian Huse
Tlf. 928 40 459
E-post: ch@nof.no

Sverre Mejlænder-Larsen
Tlf. 982 11 712
E-post: sml@nof.no

Fristilt tillitsvalgt/HTV FLO
Kennet Bergland
Tlf. 982 11 711
E-post: kb@nof.no

NEON/NOFKA
Norges Offisersforbunds
Elevorganisasjon (NEON)
Anders Horten, leder
Tlf. 905 78 617
E-post: neon@nof.no

Norges Offisersforbunds
Kadettutvalg (NOFKA)
Tor-Espen Jolma, leder
Tlf. 936 48 210
E-post: nofka@nof.no

Pensjonistutvalg (PU)
E-post: pensjonist@nof.no

UTGIVER: Norges Offisersforbund, Møllergata 10, 

0179 Oslo, Sentralbord tlf.: 982 83 310,  

Faks: 22 33 62 02, Militær linje: 510-5300, 

Internett: www.nof.no, E-post: post@nof.no

UANSETT, vi har ikke tenkt å 
la oss stoppe av slike hold-
ninger. Vi bruker nå all eksper-
tise og kompetanse vi får, både 
fra LO Stat og LO sentralt, i 
dette viktige arbeidet. 

Jeg takker våre medlem-
mer for gode tilbakemeld-
inger og støtte i dette 
viktige arbeidet for en 
rettferdig kompensasjon 
for fremtidig utøvelse av 
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NOF AKADEMIET

NOF AKADEMIET

KURSPLAN UKE 13 - 32
Kurstype Tidspunkt Sted Ansvarlig Søknadsfrist
Pensjon 18. mars Bergen LO Stat
NOF Basiskurs April Troms/Finmark NOF/FriTV
Seminar - Lønn 5. april Sessvollmoen NOF/FriTV 2. april
Dagskonferanse - Et arbeidsliv i endring 8. april Bergen LO Stat 21. mars
Medbestemmelser gjennom lover og avtaler 8. - 12. april Sørmarka LO Stat 1. februar
Medietrening 17. - 18. april Jølster LO Stat 3. april
Lover og avtaler i staten, Trinn III 21. - 24. april Bodø LO Stat 15. mars
Introkurs - Lær om ditt forbund 22. - 23. april Sørmarka NOF 20. mars
Personalpolitikk - Rettigheter under omstilling og nedbemanning 22. - 23. april Trondheim LO Stat 15. mars
Fagbevegelsen og samfunnet 22. - 23. april Bergen LO Stat 4. april
NOF Basiskurs 25. - 26. april Oslo NOF/FriTV 20. april
NOF Basiskurs Mai Troms/Finmark NOF/FriTV
LO Skolen - modul arbeidsliv 13. - 16. mai Sørmarka AOF
Seminar - Lønn 24. mai Oslo NOF/FriTV 21. mai
Arbeidsrett - individuell arbeidsrett 27. - 31. mai Sørmarka AOF 20. mars
Fagbevegelsen og samfunnet 29. mai - 3. juni Sørmarka LO Stat 1. mars
NOF Basiskurs Juni Troms/Finmark NOF/FriTV
LO Skolen - modul arbeidsliv 10. - 14. juni Sørmarka AOF
Arbeidsrett - startmodul 18. - 23. august Sørmarka AOF 7. juni
LO Skolen - modul organisasjon 26. aug - 6. sept Sørmarka AOF 6. juni

Påmelding: www.nof.no/akademiet

NOF_AKADEMIET_Nr1_2013.indd   1 27.02.13   14.52
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HVA SKJER I NOF?

STARTSKUDDET. Allerede da daværende 
forsvarsminister Grete Faremo i januar 2011 
gav sine føringer for det kommende arbei-
det med ny langtidsplan for Forsvaret, vars-
let hun at det i etterkant av selve planen 
ville komme en stortingsmelding om kom-
petanse i Forsvaret. 

Dette medførte oppstart av et forpro-
sjekt høsten 2011, som skulle forsøke å gi 
svar på hvor store og hvor omfattende 
utfordringene innen kompetanseområdet 
var i Forsvaret. 

I selve forslaget til langtidsplan, gav 
regjeringen noen føringer for det kommende 
arbeidet med kompetansemelding. Blant 
annet ble det varslet en gjennomgang av 
befalsordningen. 

ARBEIDET MED MELDINGEN. I løpet av noen 
korte uker høsten 2012 ble det under ledelse 
av NK FST/P, Geir Anda, gjennomført et 
arbeid hvor man vurderte befalsordningen, 
og hvilke alternativer som finnes til denne. 
Rapporten fra dette arbeidet ble fremsendt 
FD, for å danne grunnlag for den kommende 
meldingen (Du kan lese mer om dette arbei-

det i forrige utgave av Befalsbladet). I tillegg 
ble det gjennomført arbeid i ytterligere fire 
arbeidsgrupper, som skulle gi grunnlag for 
de øvrige arbeidene som meldingen skulle 
omhandle. 

Etter dette ble arbeidet flyttet opp til FD. 
Også i denne fasen har NOF bidratt aktivt 
med innspill og kommentarer til arbeidet. 

INNHOLDET I MELDINGEN. Meldingen har 
definert fire hovedsatsningsområder, i tillegg 
til at den spesielt omtaler befalsordningen 
og kjønnsnøytral verneplikt, med basis i 
bestilling fra Stortinget. En stortingsmelding, 
er ikke et forslag fra Regjeringen til Stortin-
get om å gjøre konkrete vedtak. En melding 
har den hensikt å beskrive nå-situasjonen, 
hvilke tiltak som er iverksatt og hvilke tiltak 
og fokusområder som regjeringen har frem-
over, hvorpå Stortinget inviteres til å gi inn-
spill til disse områdene. 

Selv om meldingene er viktige i hele sin 
bredde, er det særlig forholdene knyttet til 
befalsordningen som har opptatt forbundet 
spesielt. NOF har lenge hatt det klare stand-
punkt at dagens avdelingsbefalsordning 

ikke godt nok ivaretar det personellet den 
er tenkt å ivareta. Det har derfor fra forbun-
dets ståsted vært viktig at regjeringen 
gjennom meldingen gir føringer og forplik-
ter seg til et arbeid som muliggjør nødven-
dige endringer på dette området.

VEIEN VIDERE. Etter at regjeringen har lagt 
frem meldingen sin i mars, skal Stortinget 
behandle denne før sommeren i år, og gi 
sine utfyllende kommentarer/føringer til 
det videre arbeidet. Når dette er gjort vil FD 
starte opp dette, inklusive grundigere arbeid 
med befalsordningen. Dette arbeidet vil 
neppe ta til for alvor før etter sommerferien. 

For kommentarer til den endelige meldin-
gen, vises det til forbundets internettsider. 

KOMPETANSEMELDINGEN
VEIEN VIDERE

Regjeringen startet ifm fremleggelsen av langtidsplanen våren 2012, opp arbeidet med  
en stortingsmelding om kompetanse i Forsvaret, også kalt Kompetansereformen.  

En stortingsmelding er ikke forslag til Stortinget om konkrete vedtak, men en beskrivelse av  
status, iverksatte tiltak og ikke minst: veien videre. 

TORBJØRN BONGO (tekst)

Arbeidsgruppe befalsordning
 z Landsstyret i NOF satte i juni 2012 ned en 

arbeidsgruppe som skulle arbeide med 
befalsordningen/spesialistbefal. Arbeidsgrup-
pen gjennomførte fire møter ila høsten, og 
hadde nytt møte i starten av februar. Spesielt 
ble det denne gangen fokusert på gradssys-
temer, herunder ulemper og fordeler med de 
ulike modellene, herunder et OF/OR-system. 

 z Arbeidsgruppen har en bred enighet om at 

det trengs endringer i dagens ordning som 
både bidrar til større forutsigbarhet og verd-
settelse av spesialistkompetanse. 

 z Samtidig har ledelsen i forbundet jobbet 
aktivt mot FD og politisk ledelse for at den 
kommende kompetansemeldingen skal gi 
nødvendige åpninger for å kunne gjøre endrin-
ger i befalsordningen.

Innsatsområder
Kompetansereformen har definert fire hoved-
innsatsområder:

 z Strategisk kompetansestyring og medar-
beiderutvikling.  
Vi skal vite hvilke kompetanse vi har, hvil-
ken vi vil trenge i fremtiden og hvordan 
komme dit.

 z Kompetanse integrert i ledelse og styring. 
Lederne skal måles på deres evne til ska-
pe, bruke og videreutvikle kompetanse.

 z Personellordninger.  
Vi skal ha ordninger og systemer (her-
under befalsordning) som bidrar til å nå 
målene innenfor kompetanseområdene.

 z Samhandling og åpenhet. 
Hvordan sikre en god kompetanseflyt, 
både internt i Forsvaret og mot resten av 
samfunnet.
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ATF-BRUDDET

HISTORIEN. Da den første arbeidsmiljølo-
ven (AML) kom i 1977, var Norges Offisers-
forbund (NOF) pådriver for at befalet ikke 
skulle være unntatt fra denne. Konsekven-
sen av å innføre en ny arbeidsmiljølov for 
befal i Forsvaret ble utredet i Forsvarsde-
partementet, under ledelse av daværende 
statssekretær Johan Jørgen Holst.  Arbei-
det la grunnlaget for at man i september 
1981 fikk den første Arbeidstidsavtale for 
Militære (ATM) i forsvaret. Endelig skulle 
befalet begynne å få betalt for den tid man 
stod til arbeidsgivers disposisjon utover 
normal arbeidstid. Den første avtalen hadde 
en intensjon om at man etter en tid skulle 
følge hovedtariffavtalen fullt ut, og dermed 
få betalt time for time, med alle overtids-
komponenter. Den intensjonen ble snart 
forlatt, selv om NOF også den gang gikk til 
brudd, sammen med NTL, for skikkelige 
vilkår for befalet. Tvisten den gangen ble 
løst gjennom en voldgiftsnemnd, der NOFs 
forståelse av arbeidsmiljøloven var riktig, 
at den tid du står til arbeidsgivers disposi-
sjon er å regne som arbeidstid. Med da 
flertallet av arbeidstakerorganisasjonene 
hadde gått inn for dårligere betaling, dvs 
omregningsfaktor, ble forbundet dømt inn 
i avtalen som de øvrige befalsorganisasjo-
nene hadde skrevet under.  

I 1998 kom det en større revisjon av ATM, 
hvor blant annet timegrunnlaget for de for-
skjellige aktivitetene ble økt til det vi har i 
dag. Dette ble gjort fordi en kartlegging som 
ble lagt frem i 1994 avdekket at den faktiske 
arbeidstiden som personellet jobbet, var 
langt høyere enn hva som ble kompensert. 
Men selv etter forbedringen i 1998, var gapet 
stort. 

NY ARBEIDSMILJØLOV. I 2005 kom det en 
helt ny arbeidsmiljølov, hvor fokus var skif-
tet fra den fysiske sikkerheten i den første 
loven, til et større fokus på vern for den 
enkelte. Både ift arbeidsbelastning, 
arbeidstid og arbeidsmiljøet generelt. Blant 

annet på denne bakgrunn ble ATM sagt opp 
til reforhandling i 2005. Omtrent samtidig 
kom det et stort fokus på lønnspolitikken 

til forsvaret generelt. Noen som blant annet 
medført at det ble nedsatt et lønnsprosjekt 
i regi av FD. ATM forhandlingene ble derfor 
lagt på is. I 2008, etter at lønnsprosjektet 
hadde lagt fram sin rapport, ble ATM for-
handlingene igjen startet opp. Og da med 
en ambisjon om å forenkle, og samle 
dagens ATM og ATS til én ny tariffavtale, 
ATF, som skulle gjelde både militære og 
sivile. 

Også disse forhandlingene stoppet snart 
opp, på grunn av usikkerhet rundt tviste-
løsningsprosedyrer knyttet til frem forhand-
ling av hvilke aktiviteter i Forsvaret som 
skulle være unntatt den nye arbeidsmiljø-
loven. Dette førte til dragkamp på høyt nivå. 

UNNTAKSPROTOKOLLEN. Etter å ha fått 
en forskrift som gav myndighet til forhand-
linger mellom organisasjonene i forsvaret 
og FD, om å bestemme hvilke aktiviteter 
som skulle være unntatt arbeidsmiljøloven, 
ble samtlige organisasjoner den 30. mars 
2011 enige om det som kalles Unntakspro-
tokollen. Dermed var veien igjen klar for 
forhandlinger om ny ATF, og protokollen 
skal tre i kraft når det foreligger én ny tariff-
avtale, og samtidig skal den tidligere Kgl 
res som hjemler ATM og ATS sette ut av 
kraft. 

ALLE GODE TING ER TRE. I januar 2012 
startet partene i forsvaret opp tredje runde 
med å utforme en ny ATF. Arbeidet pågikk 
med arbeidsmøter frem til juni, hvor de 
formelle forhandlingene ble startet opp. 
Disse pågikk til slutten av september, hvor 
det ble tatt en forhandlingspause. I pausen 
ble det gjort sonderinger på forbundsle-
dernivået, før man i midten av desember 
ble innkalt til en siste runde. 

NOF og BFO samarbeidet tett og godt i 
hele denne perioden, og leverte felles krav 
til arbeidsgiver. Dette samarbeidet fortsatte 
helt fram til målstreken. 

ATF bruddet
Grunnlaget for ATF bruddet er uenighet om 
følgende områder og våre tilhørende krav:

 z Gjennomsnittsberegning 
a. Ingen blanco-fullmakt. 
b. Må avtales lokalt.

 z Vernegrenser
a.  Vi må videreføre en hensiktsmessig 

grense på øvelse/vaktdøgn
 z Arbeidsplan

a.  Dagens ATM har fungert bra ifm 
arbeidsplan. 

b.  Ved endring av arbeidsplan må kravet 
om drøfting 14 dager før videreføres.

 z Godgjøring ved endring av arbeidsplan
a.  Vi krever økt godtgjøring for alle 14 

dager som ikke er planlagt. 
b.  50% første døgnet og 15% resterende 

døgn.
 z Timebasert øving

a.  Må ikke kunne utnyttes – i stedet for 
døgn. 

b.  Økt fleksibilitet – må kunne avspaseres.
 z Fly-operativ virksomhet

a. Ikke fritt vilt. 
b. Må også ha vernegrense.

 z Tidsbank
a.  Vi krever en mer fleksibel ordning og  

hensiktsmessig vern
 z Økonomi i ATF

a. Økning i aktiv tid
b.  Godtar ikke lavere godtgjøring enn i 

dagens ATM

Du kan se mer om grunnlaget for bruddet på 
nof.no på følgende linker:

 z http://www.nof.no/pc-836-67-ATF-brudd.
aspx 

 z http://www.nof.no/pc-839-67-NOFs-
grunnlag-for-ATF-bruddet.aspx 

 z http://www.nof.no/pc-841-67-Økonomi-i-
ATF.aspx 

NOF og NTL/Forsvaret er i brudd med arbeidsgiver om ATF.  
Hva er grunnlaget, hvordan skal dette løses og hva skjer videre?

TORBJØRN BONGO (tekst)
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ATF-BRUDDET

BRUDDET. Når arbeidsgiver la fram sitt 
endelige og siste tilbud den 13. desember 
i fjor, gjorde NOF den vurdering at helheten 
i tilbudet ikke var god nok. Og at det frem-
deles, tross lange forhandlinger, gjenstod 
meget sentrale punkter som det ikke var 
enighet mellom arbeidsgiver og NOF på. 
Det var derfor riktig å ta brudd, og bringe 
saken inn for ordinær tvisteløsning, for å 
av dømme de punkter som gjenstod. 

NTL Forsvaret valgte også å ta brudd, 
mens BFO og de øvrige organisasjonene 
gjorde selvstendige vurderinger, og valgte 
å skrive under avtalen, til tross for at flere 
av kravene ikke var innfridd. 

TVISTELØSNING. Forhandlinger om sær-
avtaler, som ATF, er en normal aktivitet i 
Staten og samfunnet for øvrig. Nesten like 
vanlig er det at partene ikke evner å oppnå 
enighet. Derfor har Stortinget vedtatt en 
egen lov, som klargjør hvordan partene skal 
få av dømt slike uenigheter, nemlig Tjenes-
tetvistloven. I medhold av loven er det to 
aktuelle muligheter, Statens lønnsutvalg, 
eller Særskilt nemnd. Fordelen med Sær-
skilt nemnd, fremfor Statens lønnsutvalg, 
er at mens det i Statens lønnsutvalg vil 
være medlemmer med svært liten kjenn-
skap til forsvarets og forsvarets særlige 
utfordringer, så vil det i den foreslåtte 
nemda både være en leder og medlemmer 

med god kjennskap til forsvaret. Dette er 
en åpenbar fordel når en så spesiell avtale 
og kompliserte forhold skal av dømmes. 

Det er intet som tilsier at når en følger 
ordinære prosedyrer og regler for forhand-
linger og tvisteløsning, at dette skulle med-
føre en risiko for å miste forhandlingsretten, 
slik enkelte har påstått. Det heller ingen 
automatikk i at når man ikke oppnår enighet 
om en ny avtale, så må man følge den 
gamle. NOF forventer at nemnda vil av 
dømme de punkter det er uenighet om, og 
la de punkter det er enighet om bli stående. 
Og uansett er ATM en døende avtale, da den 
har sin hjemmel i den gamle arbeidsmiljø-
loven som er utgått. 

EN ELLER TRE AVTALER. Det har i perioden 
etter at bruddet oppstod, vært spekulasjo-
ner i om vi risikerer å ha tre ulike tariffav-
taler gående samtidig i forsvaret. I tillegg 
til de særlige praktiske utfordringene dette 
vil medføre for forsvaret, er det flere juri-
diske hjemmelsgrunnlag for at en slik til-
nærming ikke er aktuell. 

AVSLUTNING. I skrivende stund, er det ennå 
uavklart hvordan den endelige tvisteløs-
nings skal foregå, samt dato for implemen-
tering av ny ATF. Her må vi henvise medlem-
mer og andre interesserte til oppdatert 
informasjon på forbundets hjemmesider. 

Særskilt nemnd
I henhold til Tjenestetvistlovens kapitel åtte, 
kan enhver av partene i et tariffmessig brudd, 
velge å bringe saken inn for Særskilt nemnd.  
En nemnd består av en nøytral leder, og repre-
sentanter for de organisasjonene som er i brudd, 
og like mange medlemmer fra arbeidsgiversi-
den. Nemnda er en slags «domstol» i tvisten 
som er grunnlag for bruddet. 
NOF og NTL/Forsvaret har, etter forslag fra 
FST, anmodet sorenskriver Nils Dalseide om å 
være nemndas leder. Dalseide er assisterende 
Riksmegler, og har god kjennskap til både tariff-
spørsmål og forsvaret. 

ATF – økonomi
Dagens ATM satser med omregningsfaktor 1:3 
for passiv tid på vakt, øvelse og fartøytjeneste 
ble opprettet som en overgangsordning ifm. 
innføringen av ATM i 1981.  Sist revidert i 1998, 
som følge av en kartlegging i 1994 av faktisk 
aktiv og passiv tid ute ved avdelingene. På hver-
dager kommer normalarbeidstiden 07:30 i til-
legg. Du får f.eks betalt for 5 1/2 time aktiv tid 
på vakt.  Resterende del av døgnet er regnet 
som passiv tid der du får betalt for 20 minutter 
av hver time du jobber.  I arbeidsmiljøloven er 
passiv tid definert som ” ikke plikt til å vise akt-
pågivenhet”.  Det betyr at du på en vakt skal 
kunne legge deg til å sove fra kl 2100 til 0730 
neste dag. Tilsvarende skal du på øvelser, der 
den aktive tiden er 8 timer kunne legge deg til 
å sove kl 2330 til 0730 neste dag.  Norges Offi-
sersforbund mener derfor at den aktive tiden 
må økes slik at det er mer i samsvar med den 
virkeligheten som eksisterer ute ved avdelin-
gene.

ATF
 z Arbeidstidsavtalen for Forsvaret (ATF) er 

ment å erstatte hhv Arbeidstidsavtale for 
Militære (ATM) og Arbeidstidsavtale for Si-
vile (ATS). ATM og ATS ble opprinnelig sagt 
opp i 2005, og dette er 3. gang man har 
startet opp forhandlinger om en ny avtale.  

 z ATF har hjemmel i Unntaksprotokollen som 
alle organisasjoner i forsvaret ble enige om 
i 30. mars 2011. 

 z http://www.nof.no/pc-302-67-Ny-avtale-
om-arbeidstid.aspx 

ATF-BRUDD: NOF og NTL/Forsvaret er i brudd med arbeidsgiver om ATF. Hva er grunnlaget, hvordan skal 
dette løses og hva skjer videre?



PORTRETT 

Mannen med det heldige  
navnet Christian Ingebrigtsen 
tar imot Befalsbladet med 
åpne armer, ulastelig antrukket 
og kort på håret. Ingen tvil  
om at ti år i Forsvaret har  
satt sine spor.  

TORBJØRN LIESTØL (tekst )

Etter fem år i NOF, cashet Ingebrigtsen 
bonus som avdelingsbefal og startet eget 
firma. I 2012 overtok han roret i Sør-Trøn-
delag Høyre. Hvorfor begynte du i Norges 
Offisersforbund, undrer vi. 

– Vel, først og fremst var det veldig spen-
nende å bli spurt om jeg kunne tenke meg å 
stille til valg som forbundssekretær. Jeg ante 
nok ikke helt hva jobben gikk ut på, men jeg 
har jo alltid hatt et sosialt engasjement og 
hadde flere år som tillitsvalgt bak meg.

I din periode som rekrutteringsansvarlig 
økte NOF med nærmere 1000 tjenestegjø-
rende medlemmer og forbundet ble den 
største foreningen for befal. Dette var i 
samme periode som antall befal i Forsvaret 
ble redusert. Hvilke suksessfaktorer er det 
du tar med deg fra NOF-tiden og inn i Høyre? 

– Vel, for det første finnes det ikke noen 
trylleformel for å oppnå gode resultater. 
Uansett valg av strategi, krever det hardt 
arbeid for å lykkes, forklarer Christian. 

– Noen erfaringer har du vel merket deg? 
Jada, jeg har stor tro på lokalt engasje-

ment og kontakt med medlemmene. I tillegg 
må man ha et tydelig budskap. Et godt inn-
hold er en forutsetning, og må på plass før 
man kan pynte kaken med kul layout og 

profileringsartikler. Han understreker at den 
sterke medlemsveksten ikke kunne ha 
skjedd om forbundet ikke var god på det 
viktigste, nemlig medlemsoppfølging.

– Hvilke egenskaper eller verdier tar du 
med deg fra NOF og Forsvaret inn i jobben 
som fylkessekretær i Høyre? 

–Tiden i Forsvaret formet meg utvilsomt 
som person. Skulle jeg peke på noen verdier, 
er det nok lojalitet og pålitelighet, og som 
egenskaper vil jeg si steinhardt arbeid. Uan-
sett hva det er man skal gjøre, må man 
jobbe hardt for det. Samtidig må du kunne 
se deg selv i speilet om morgenen, så du 
må kunne stå inne for alt du gjør og sier.

– Hvordan opplever du Forsvaret og NOF 
som heltidspolitiker? 

–Jeg synes befalet er for tilbakeholdne i 

den offentlige debatten om veivalg i forsvars- 
og sikkerhetspolitikken. Jeg vet jo hvor mye 
kunnskap som sitter i organisasjonen, og da 
er det leit at ikke flere uttrykker meningene 
sine offentlig eller engasjerer seg i partiinte-
rne diskusjoner. I tillegg bør flere hoppe inn i 
lokalpolitikken. Der har vi alle et ansvar for å 
delta, dersom vi skal opprettholde de demo-
kratiske institusjonene våre.

– Hvor viktig vil LO være for Høyre dersom 
dere kommer inn i regjering? 

–Et godt samarbeid med LO og de andre 
hovedsammenslutningene vil være svært 
viktig for enhver regjering, ikke minst for 
oss. Høyre er en sterk tilhenger av friheten 
til å organisere seg, og skulle vi lykkes til 
høsten er jeg sikker på at forholdet til fag-
bevegelsen blir meget godt ivaretatt.

Fra NOF til Høyre
ANSVARLIG ARBEIDS-
LIVSPOLITIKK: Christian 
Ingebrigtsen på talersto-
len på landsmøte i Høyre. 
Foto:

Christian Ingebrigtsen
ALDER:  34 år
SIVILSTATUS: Gift, far til to barn
BOSTED: Trondheim
FØDT: Trondheim

MILITÆR KARRIERE:
1999-2000: Befalsskolen for Feltartil-
leriet, Haslemoen
2000-2001: Vognkommandør MLRS, 
Setermoen
2001-2004: Hovedinstruktør befals-
skolen, Haslemoen og Rena

2004-2005: Prosjektoffiser, Rena
2005-2010: Forbundssekretær NOF
2010-2012: Daglig leder, Fair Partner
2012->: Høyre
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HØR HISTORIEN

Fredag 10. august var Endre 
Barane på vakt da han tok 
telefonen. Beskjeden var like 
kort som den var knusende. 
Yngstegutten hans på ni år 
hadde fått hjernesvulst.  

STEIN JACOB FRISCH (tekst)

Kapteinløytnanten er nestkommanderende 
på kystvaktskipet KV Svalbard. Skipet 
skulle egentlig ha befunnet seg  i verneso-
nen ved Svalbard, men av forskjellige grun-
ner var fartøyet i Longyearbyen.

Guttens mor hadde fått mistanke om at 
noe var galt da Øystein, nå ti år, kom inn 
etter å ha vært ute og lekt. Han hadde 
begynt å skjele på det ene øyet. Mor tok 
kontakt med Interoptik Bømlo for å få sjek-
ket øynene. Der fikk Øystein påvist at han 
hadde for mye væske på begge øynene. De 
ble sendt rett til Haugesund Sjukehus HF 
fredag 10. august. CT-undersøkelsen som 
ble tatt i Haugesund viste at Øystein hadde 
svulst på hjernen. De ble derfor sendt videre 
til Haukeland universitetssjukehus i Bergen 
samme kveld.

HASTEOPERERT. I det ene øyeblikket ante 
jeg fred og ingen fare, i det neste var verden 
snudd opp ned, forteller Barane.  Jeg kas-
tet meg på første fly fra Longyearbyen og 
var på sykehuset bare ti timer etter at 
sjokkbeskjeden kom.

Der fikk Øysteins foreldre en enda tøffere 
beskjed. Gutten ville dø i løpet av fire til fem 
dager hvis han ikke umiddelbart ble operert. 
Svulsten satt i lillehjernen og tettet for hjer-
nevæsken. 

Mandag 13. august ble gutten operert. 
De måtte vente to uker før det ble det tatt 
en spinalprøve for å sjekke om svulsten var 
i ferd med å spre seg. Heldigvis var prøven 
negativ. Ingen spredning. Øystein måtte 
likevel forberede seg på en langvarig og 
krevende behandling med 30 strålinger over 
seks uker og cellegiftkur hver mandag i seks 
omganger. 

I dag har Øystein gjennomført to av de 

åtte seksukers-kurene han skal igjennom. 
Han bor hjemme og går på skole når han er 
i form og immunforsvaret er sterkt nok. 

– Det er ca. 40 barn i året som rammes 
av kreft i hjernen. Krefttypen som Øystein 
fikk, kalles medulluoblastom. Øysteins 
svulst var en langsomt voksende type som 
kunne utvikle seg over måneder og kanskje 
år, sa kirurgen som opererte ham. Alt har 
heldigvis gått etter planen, og Øystein er 
en tøffing som har tålt behandlingen veldig 
bra, forteller Endre Barane.

BEKYMRINGER I KØ. De første ukene etter 
at Øystein fikk diagnosen, tenkte Endre 
bare på at Øystein skulle overleve opera-
sjonen. Deretter begynte flere bekymringer 
å melde seg. Hva skjer nå? Hvis han blir 
hjemme med Øystein, hvordan skal familien 
greie seg økonomisk? 

– Jeg tok kontakt med sanitetsansvarlig 
på jobben og informerte om situasjonen, 
og fikk beskjed om å prioritere familien. 
Sosionomen på sykehuset var også veldig 
imøtekommende og fortalte oss hvilke ret-
tigheter vi hadde. Det tok bare åtte–ni dager 
før vi fikk godkjent søknaden om pleiepen-
ger hos NAV, forteller Barane.

Deretter tok kapteinløytnanten kontakt 
med NOF, som kunne fortelle at barnefor-
sikringen og forsikringen for kritisk sykdom 
for barn de hadde via NOF og LOfavør, trolig 
ville utløses. Etter å ha sendt inn dokumen-
tasjon, viste det seg at det var riktig.  

– Det var en svært stor lettelse å vite at 
økonomien var på plass, slik at jeg kunne 
konsentrere meg om Øystein og familien i 
denne perioden. Å ha denne tryggheten i 
en slik situasjon gjorde situasjonen lettere. 
Jeg vil også gi mye ros til helsevesenet, og 
spesielt til alle på Haukeland Universitets-
sjukehus som gjør en så profesjonell jobb. 
Jeg kan ikke få rost dem nok.

Sjokkbeskjeden

 
På vei til skolen. Endre kjører og henter Øystein på skolen 
 
 

 
Dager som Øystein ikke kan gå på skolen, er det Endre som må være ”lærer” hjemme 

 
På vei til skolen. Endre kjører og henter Øystein på skolen 
 
 

 
Dager som Øystein ikke kan gå på skolen, er det Endre som må være ”lærer” hjemme 

PÅ VEI TIL SKOLEN: Endre kjører og henter  
Øystein på skolen.

LÆRER HJEMME: Dager som Øystein ikke kan gå på skolen, er det Endre som må være lærer.
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Nanoteknologi er et begrep som stadig blir vanligere, og mulighetene innen  
dette området er formidable. Nanoteknologien kan få like stor innvirkning på  
menneskers hverdag som elektronikk- og it-teknologien har i dag.

MILITÆRTEKNIKK (tekst)

Det forventes en rivende utvikling innen 
nanoteknologien i de nærmeste årene, 
og i nær framtid. Nanoteknologi inne-
bærer forståelsen av og kontroll med 
elementer i størrelsesorden mellom 0,1 
og 100 nanometer, eller det som ofte 
omtales som en nanoskala. Ved å 
påvirke og manipulere partikler og ele-
menter på dette størrelsesnivået, kan 

uvanlige fysiske, kje-
miske og biologiske 
egenskaper oppstå i et 

materiale.  
Disse egenska-

pene er ofte vesens-
forskjellig fra de 
egenskapene man får 
ved å arbeide med 
materialet i større 
enheter, eller de 

egenskapene materia-
lene har som enkelta-
tomer eller molekyler.

Nanoteknologi 
innebærer å forstå, 
måle, forme og 
manipulere mate-
rialer på nanostør-
relsesnivå.

Størrelsen av en nanometer kan illus-
treres med et hårstrå. Tykkelsen, eller 
diameteren av et hårstrå, er ca. 1/10 mil-
limeter, eller ca. 100 000 nanometer. Og 
nanoskalaen er alså mellom ca. 1 og 100 
nanometer. Andre eksempler som illus-
trerer størrelsen er at et rødt blodlegme 
er ca. 10 000 nanometer og en bakterie 
er ca. 1000 nanometer, men et virus er 
ca. 100 nanometer. Et sukkermolekyl, 
som er et relativt stort og komplisert 
molekyl, er ca. 1 nanometer, mens et 
atom er ca. 1/10 nanometer.

Sett i forhold til kjente størrelser kan 
man tenke seg at forholdet mellom mel-
lom én meter og en nanometer tilsvarer 
forholdet mellom diameteren på jordklo-
den og diameteren på en klinkekule.

DAGENS BRUK AV NANOTEKNOLOGI. I 
dag finnes trolig noen tusen produkter 
i markedet som er basert på nanotek-
nologi.

Eksemplene er mange, alt fra sololjer 
og rynkekremer, ripefrie brille og billakker 
og selvvaskende vinduer, til bomullsbuk-
ser som både avviser flekker og som ikke 
trenger å strykes. 

Andre eksempler på anvendelse av 
nanoteknologier i materialer finnes i bil- 
og flyindustrien, keramiske materialer, 
polymermaterialer, solceller, sensorer, 
flatskjermer, datamaskiner etc. En rekke 
nye materialer og bruksområder vil trolig 
komme på markedet de nærmeste årene, 
og eksempelvis ulike former for selvre-
parerende materialer, vil trolig få en bety-
delig anvendelse.

Men selv om nanoteknologien kan gi 

Det forventes en rivende utvikling innen 
nanoteknologien i de nærmeste årene, 
og i nær framtid. Nanoteknologi inne
bærer forståelsen av og kontroll med 
elementer i størrelsesorden mellom 0,1 
og 100 nanometer, eller det som ofte 
omtales som en nanoskala. Ved å 
påvirke og manipulere partikler og ele
menter på dette størrelsesnivået, kan 

uvanlige fysiske, kje
miske og biologiske 
egenskaper oppstå i et 

materiale.  
Disse egenska

pene er ofte vesens
forskjellig fra de 
egenskapene man får 
ved å arbeide med 
materialet i større 
enheter, eller de 

egenskapene materia
lene har som enkelta
tomer eller molekyler.

N
innebærer å forstå, 
måle, forme og 
manipulere mate
rialer på nanostør
relsesnivå.

NANOTEKNOLOGI 
– en helt ny verden av muligheter

En modell av framtidens amerikanske 
soldatuniform, Vision 2020. Framti-
dens soldatuniform kan i dag synes 
utrolig, men hvem kunne tenkt seg 
for 30 år siden hvordan elektronikk 
og informasjonsteknologi skulle styre 
menneskers hverdag? 
(Foto: US Department of Defence)

MILTEK - NANOTEKNOLOGI



«

store muligheter når det gjelder nye mate-
rialer, er det  trolig først og fremst  innen 
elektronikk- og it-industrien at nanotekno-
logien vi få størst betydning de nærmeste 
årene. Med stadig høyere krav til kapasitet 
på brikker og lagringsmedia og tilsvarende 
krav til mindre størrelse og mindre vekt, ser 
en allerede at mikroteknologien er i ferd 
med å krympe til nanoteknologi. Samtidig 
gir nanoteknologien mulighet for enda ras-
kere prosessorer, bedre batterier og mate-
rialer med langt bedre elektrisk lednings-
evne. 

I MILITÆR SAMMENHENG. Nanoteknologi-
ens smarte materialer kan ha en rekke 
militære anvendelser. Både amerikansk og 
europeisk forsvarsindustri har viet nano-
teknologi stor oppmerksomhet, og tilhø-
rende investeringer er av betydelig stør-
relse. Det er derfor liten tvil om at forsvar-
sindustrien og militære behov og mulighe-
ter kommer til å prege forskningen og 
utviklingen av nanoteknologien i årene som 
kommer.

Mulighetene for bruk av nanoteknologi i 
forsvarsammenheng er mange.

En framtidsvisjon er soldater som er 
utstyrt med uniformer som ved hjelp av 
nanoteknologi kan endre farge etter omgi-
velsene, regulere varme og samtidig være 
superlette og skuddsikre.  Noen snakker til 

og med om at framtidens uniformer kan 
kopiere farger og mønstre i omgivelsene i 
så stor grad at soldaten i uniformen vil 
framstå tilnærmet som usynlig på litt 
avstand.

På våpensiden vil trolig nanoteknologi 
bidra til å utvikle materialer som er mye 
lettere og sterkere enn stål. Dette vil gjøre 
våpnene lettere og kunne redusere våpe-
nets vedlikeholdsbehov. Allerede i dag er 
det utviklet karbonkomposittbaserte nano-
materialer med en styrke som oppgis å 
være 300 ganger styrken til stål.

En annen sak er at et slikt våpen, laget i 
100 prosent kunststoffmateriale, vil være 
vanskeligere å oppdage, for eksempel i sik-
kerhetskontrollen på en flyplass.

Ut over mulighetene som følge av nye 
materialer, er nanoteknologien allerede i 
ferd med å gjøre sitt inntog når det gjelder 
militære KKI-systemer. Trolig vil 
denne utviklingen forsterkes, ikke 
minst når det gjelder å redusere 
størrelsen og vekten av elektro-
nisk utstyr som soldaten bærer 
med seg i felt. I dag ser man 
muligheten av at framtidens 
soldat vil bære sambands- og 
navigasjonsutstyr med seg som 
en del av uniformen, eller plassert i solda-
tens kropp. Videre kan man også se for seg 
at sensorene for å detektere kjemiske eller 

biologiske våpen også kan plasseres inte-
grert i selve uniformen, eller i kroppen til 
soldaten. I tillegg er det også mulig å tenke 
seg at soldaten har plassert motmidler mot 
kjemiske eller biologiske angrep i kroppen, 
og at disse trer i kraft i det øyeblikk solda-
ten blir eksponert for disse stoffene.

Navigerings- og kommunikasjonssys-
temer kan også plasseres i kroppen eller i 
uniformen. Soldater med sensorer i kroppen 
som kan detektere og bekjempe kjemiske 
og biologiske våpen, kan dessuten bli en 
realitet. En høyteknologisk soldat er avhen-
gig av elektrisk kraft. Denne kraften kan 
tenkes produsert av brenselceller som dri-
ves av brensel med høyere energitetthet 
enn dagens batterier. Soldaten kan også 
være utstyrt med utstyr basert på mem-
braner eller kjemisk omsetning for å filtrere 
sjøvann til drikkevann.

FRAMTIDEN ER HER ALLEREDE. Mens 
mulighetene for å manipulere materialer 
på nanonivå allerede har gitt praktiske 
resultater, arbeides det også med å lage 
maskiner eller roboter som i nanostørrelse. 
Per i dag er det laget og testet flere enkle 
nanomaskiner, men utviklingen er frem-
deles bare på forskningsstadiet, og noen 
praktisk eller kommersiell bruk av disse 
ligger fortsatt fram i tid.

Trolig vil den første virkelig nyttige bru-
ken av nanoroboter komme innen medisin, 
der en bl.a. mener at nanoroboter i framti-
den kan brukes til for eksempel å finne og 
ødelegge kreftceller.

Andre virkeområder kan være innenfor 
miljøvern, for eksempel at nanoroboter 
brukes til å destruere oljesøl eller annen 
forurensning.

ILLUSTRERENDE: Under testutprøvingen av en nanosensor kom tilfeldigvis en midd og ble stående oppå 
sensoren. Bildet illustrerer hvilken størrelsesorden det er snakk om når det gjelder nanomaskiner og nano-
sensorer. (Foto: Sandia National Laboratory)  

JOGGESKO MED NANOMATERIALER: I dag fin-
nes nanomaterialer i noen tusen kommersielle 
produkter på markedet. (Foto: Nike)

100 prosent kunststoffmateriale, vil være 
vanskeligere å oppdage, for eksempel i sik-
kerhetskontrollen på en flyplass.

Ut over mulighetene som følge av nye 
materialer, er nanoteknologien allerede i 
ferd med å gjøre sitt inntog når det gjelder 

-systemer. Trolig vil 
denne utviklingen forsterkes, ikke 
minst når det gjelder å redusere 
størrelsen og vekten av elektro-
nisk utstyr som soldaten bærer 

navigasjonsutstyr med seg som 
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Nanoteknologi
Nanoteknologi er blant de raskest voksende 
forskningsområder i det 21. århundre, ved 
siden av bio- og genteknologi. Nanotekno-
logi kan defineres som: 

 z Nye teknikker for syntese og bearbeiding, 
herunder flytting av og bygging med natu-
rens byggesteiner (atomer, molekyler eller 
makromolekyler), for intelligent design 
av funksjonelle materialer, komponenter 
og systemer med attraktive egenskaper 
og funksjoner, og hvor dimensjoner og 
toleranser i området 0,1 til 100 nanometer 
(nm) spiller en avgjørende rolle. 

 z Nanoteknologi er tverrfaglig og 
omfatter fysikk, kjemi, biologi, 
molekylærbiologi,medisin, elektronikk,  
IKT og materialvitenskap.

For bare ti år siden var grafén (eller 
grafen) et ukjent materiale. Nå har 
imidlertid EU bevilget 7,5 milliarder 
kroner til forskning på grafén, og i 
alt vil nesten 130 akademiske og 
industrielle forskningsgrupper i 17 
land delta i gigantprosjektet.

Grafén består av karbonatomer ordnet i 
sekskantmønster, og har i så måte en lig-
nende sammensetning som grafitt. (kjent 
fra bl.a. «blyet» i en blyant).

I grafén ligger imidlertid karbonatomene 
i ett lag, nærmest som hønsenetting, bestå-
ende av bare ett atomsjikt. Grafén er per i 
dag det sterkeste materialet som noensinne 
er laget, med en strekkfasthet ca. 200–300 
ganger strekkstyrken til stål av tilsvarende 
tykkelse. I tillegg er grafén gjennomsiktig 
og tøyelig.

Grafén leder elektrisitet, og elektronmo-
biliteten i grafén er ca. 200 ganger raskere 
enn i silisuim, et grunnstoff som i dag bru-
kes til å lage mikrobrikker i datamaskiner. 

Ut ifra disse egenskapene ser en for seg 
at grafén kan gi uante muligheter innen 
materialteknikk og elektronikk.  Eksperi-
menter med å tilsette en liten mengde 
grafén til et plaststoff, gjør plasten opptil 

30 grader mer varmebestandig, og opptil 
30 prosent stivere.

I dag nevnes muligheten for superraske 
og bøyelige elektroniske produkter som 
mobiltelefoner, datamaskiner, fjernsynsap-
parater osv., elektronisk papir, lettere og 

mer energieffektive fly og biler og langt 
bedre batterier. På lengre sikt vil en også 
kunne se grafén brukt i medisinsk industri, 
for eksempel til kunstige netthinner. Det er 
også lett å tenke seg at grafén vil få mange 
bruksområder innen militær virksomhet.

Grafén – det nye supermaterialet

Grafén består av ett enkelt lag av karbonatomer i et sekskantmønster, og vekten av et slikt tynt grafén-
flak er svært lavt, ca. 0,77 mg per kvadratermeter, eller tilsvarende 0,001 prosent av vekten av papir. Men 
grafén er sterkt, og én kvadratmeter strukket ut over et åpent hull, vil kunne bære en vektbelastning på 
fire kilo. (Foto: EU/AIU)

Framtidens soldatuniform
Den amerikanske hæren har startet 
forskningen omkring Vision 2020, 
hvordan framtidens soldat da vil se 
ut. Mye av soldatens utrustning vil 
da være basert på nanoteknologi.

En av prosjektlederne beskriver framtidens 
uniform på denne måten: Tenk deg en acti-
onfilm der en person går nedover gata i en lett 
og behagelig designerdress. Plutselig høres 
skudd, men akkurat før kulen treffer denne 
personen, blir hans nye dress forvandlet til et 
stivt, skuddsikkert materiale som beskytter 
mot kulen. Og idet kulen er avverget, blir dres-
sen like myk og behagelig som før.

Dette er hva amerikanske forskere håper 
skal bli virkeligheten for framtidens solda-

ter, en uniform som er myk og behagelig å 
gå med, men som forvandler seg til et 
beskyttende skall i det øyeblikk en kule eller 
en granatsplint nærmer seg. Ved at uni-
formstoffet er impregnert med nanomas-
kiner koblet til en datamaskin, også den 
liggende i uniformsstoffet, håper man i 
framtiden å kunne oppnå slike egenskaper. 
Og ikke minst, uniformen vil beskytte mot 
et ubegrenset antall skudd; en av svakhe-
tene med dagens beskyttelsesplater er at 
de svekkes og bør skiftes dersom platene 
truffet av ett eller et lite antall skudd.

En annen framtidig visjon er å sette inn 
«nanomuskelfiber» i uniformsstoffet, fiber 
som kan simulere muskler, og som kan gi 
soldaten mer styrke. Når soldaten beveger 
seg, vil uniformen hjelpe til i bevegelsen, og 
gi soldaten opp til 25–35 prosent mer styrke.
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Forsvaret arbeider med en rekke prosjekter 
når det gjelder personlig utstyr og bekledning. 
Ett av prosjektene er anskaffelse av ny var-
mekilde i telt. Den gode, gamle primusen som 
mange kjenner fra knappeteltets dager, pro-
duseres ikke lenger. En rekke nye alternativer 
er tilgjengelige, men Forsvaret er særlig 
aktsom når det gjelder en avgjørende svak-
het når det gjelder en del av disse – de kan 
produsere kullos (CO = karbonmonoksid).  

Forsvarets forskningsinstitutt har gjort 
flere studier av ulike brennere og utslipp av 
kullos, og enkelte av de alternativene som 
i dag finnes på markedet, har betydelig 
utslipp av kullos. Særlig kan kullosutslippet 
bli farlig dersom det står en kjele på varmen. 
Da blir flammen bli nedkjølt og forbrennin-
gen ufullstendig. Forsvaret vil legge stor 
vekt på at den framtidige varmekilden for 
bruk i telt skal være trygg.(Foto: FMS/illustrasjonsfoto)

Nå går Afghanistan-oppdra-
get mot slutten, og kjøretøy-
ene tas hjem. Nå må de finne 
nye roller her hjemme.

Forsvaret har de siste ti årene anskaffet 
et stort antall kjøretøy for bruk i Afghanis-
tan. Dette gjelder Iveco LMV og Dingo 2, 
som Forsvaret kjøpte ikke minst på grunn 
av det høye beskyttelsesnivået mot miner 
og veibomber.

For Iveco LMVene vil disse få nye opp-
gaver i den norske hjemmestrukturen, bl.a. 
som ledelseskjøretøy, til militærpolitiopp-
gaver, som sambandskjøretøy etc. Forsva-

ret har også nylig inngått kontrakt om 
ytterligere 62 LMVer, slik at det totale antall 
kommer opp i 170 kjøretøy.

Når det gjelder Dingo 2, som Forsvaret 
anskaffet 20 stk. av 2010 for bruk i Afgha-
nistan, vil det ikke bli anskaffet flere av 
disse. Kjøretøyene ble anskaffet spesifikt 
for raskt å kunne settes inn i Afghanistan, 
og det er så langt uklart om de vil få noe 
rolle i strukturen her hjemme.

Av andre kjøretøyer fra Afghanistan og 
en rekke andre internasjonale operasjoner 
er SISU/PASI-kjøretøyene. Et antall av disse 
vil også komme tilbake fra Afghanistan når 
dette engasjementet nå reduseres. Kjøre-
tøyene vil bli modernisert og oppgradert og 
vil særlig bli utrustet for ambulanseoppdrag.

Flere Ivecoer, ut med Dingo

Norsk UAV i Afghanistan
Black Hornet er en helikopterbasert UAV, 
utviklet av norske Prox Dynamics AS i 
Asker. Helikopteret er kun 12 cm langt 
og veier bare 16 gram. I 2011 kjøpte det 
britiske forsvaret et antall av det lille 
norskproduserte observasjonshelikop-
teret, og sent i fjor høst tok britiske 
soldater Black Hornet i bruk under opp-
drag i Afghanistan.

Britene bruker Black Hornet for å se 
etter opprørstillinger og undersøke områ-
der på bakken før de britiske soldatene 
beveger seg inn i området. Helikopteret 
har en rekkevidde på 1000 meter (fri sikt), 
kan være i luften opptil 25 minutter og 
kan ta av fra håndflaten på en soldat. 
Helikopteret styres fra en håndholdt ter-
minal og sender bilder tilbake til denne 
terminalen. Black Hornet har også en 
autopilot og kan fly etter en forhånds-
planlagt rute, en rute som også kan 
endres underveis av operatøren. Helikop-
teret har en toppfart på ca 10 km/t og 
kan operere i opptil 25 m/s vindhastighet.

Britiske styrker i Afghanistan har tatt i brukt 
Black Hornet UAVer, og det opplyses at solda-
tene har god nytte av det lille observasjonshe-
likopteret. (Foto: Sgt. Rupert Frere/ Royal Army)

Ny varmekilde i telt

Forsvaret har anskaffet  
ytterligere 62 Iveco LMVer, 
slik at den totale flåten blir 
på 170 kjøretøy. (Foto: FMS)



EVENTYRET. – Utrolig, tenker du – minste-
mann har jo ikke aksent lenger. Barna er 
satt av på skolen og du kjører videre i en bil 
du ikke har råd til i Norge. Du forbløffes 
fremdeles over hvor mange filer og veimas-
kiner det er mulig å bygge – det er stygt, 
men det funker jo, tenker du.  I ettermiddag 
hentes barna av svigerfar som er på besøk.  
Du ventes ikke hjem før etter 11 timer i dag 
– det er vanlig, og det er greit. På radioen 
høres jamring fra noen som er født med 
cowboyhatt, det er varmt og du er på vei 
til jobb.

Hjemme har din bedre halvdel begynt å 

forberede seg til en dag med besøk.  Nett-
studiene går sakte, men raskere nå etter 
at familien er kommet seg i orden.  Det var 
litt usikkerhet med det å være så langt borte 
fra alt – ikke minst gikk mange tanker til 
forfremmelsen som du måtte gi slipp på. 
Heldigvis har løfter blitt gitt – etter permi-
sjonen, om tre år, finnes en jobb å gå tilbake 
til.  Det er lenge dit, og i dag føles rammene 
trygge.

HVEM FÅR DRA. – Sjef Forsvarets Perso-
nelltjenester (FPT)avdeling utland, oblt Thor 
Erik Moe, forteller at utenlandstjeneste er 

svært attraktivt. Stillingene kunngjøres 
normalt på lik linje med de nasjonale. Det 
er utallige muligheter innenfor ulike tjenes-
tefelt, eksempelvis ved ulike NATO-hoved-
kvarter. «Norge bekler i dag stillinger på ulike 
nivå ved de ulike hovedkvarter i Europa og 
USA, og gjerne stillinger hvor vi får innfly-
telse på beslutningsprosesser. Vi bygger 
verdifull kompetanse hva gjelder NATO som 
organisasjon,» forteller Moe.

Gjenbruk av kompetansen er en utfor-
dring, sier han videre. «Det tilstrebes nå en 
mer utstrakt bruk av totrinnsbeordringer. 
Dette styrer kompetansen fra NATO inn 

Norges Offisersforbund gjennomførte en rundreise i USA for å 
besøke enkelte av avdelingene hvor Norge har utplassert per-
sonell. Intops ansvarlig i NOF, Jean-Bobér Rooseboom de Vries, 
og FRITV i NOF, Kennet Bergland, hadde gleden av å gjennom-
føre rundreisen. Turen startet i Washington, gikk videre til Nor-
folk, Quantico, Monterey for deretter å avslutte med Sheppard 
AFB og til slutt Fort Rucker. Målsetting: Informasjonsutveksling 
og medlemspleie.

KENNET BERGLAND (tekst og foto) 

UTENLANDSTJENESTE I

– en oppsummering fra NOFs besøk ved ulike avdelinger 

Fra venstre: Bjørnar Olsen, Sondre Kofstad, Casper Tønsberg.             Norske farger på amerikansk vis – norske elever ved Ft. Rucker holder en tradisjon i hevd. Bilde: NOF.
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mot nasjonale stillinger hvor denne tjenes-
teerfaringen er relevant.»  Tradisjonelt er 
konkurransen om attraktive stillinger stor, 
men det er mulig å søke karriereråd hos 
saksbehandlere ved FPT, avslutter Moe.

WASHINGTON. «Washington er en smelte-
digel av kontor og grupperinger som jobber 
med alt som er vondt, farlig og vanskelig i 
hele verden, det er viktig å være interessert 
og engasjert til stede. Vi jobber når vi må, 
det er ikke begrenset arbeidstid. Det er langt 
ifra en feriejobb, men vi nyter godt av mot-
iverte og gode medarbeidere.»  

Slik beskriver forsvarsattaché, kontre-
admiral Trond Grytting, forhold som speiler 
mange av stillingene i USA.  NOSU (Norsk 
Støtte i Utlandet)-kontoret nevnes spesielt 

– han er særdeles fornøyd med støtten de 
leverer.  

«Det er viktig å ivareta både de ansatte 
og deres familier,» forteller Grytting, og 
peker til endringer i NATO-stillingers tjenes-
temønster. «Må man dra ut i beordringspe-
rioden, så stiger også viktigheten av å iva-
reta de medreisende.» 

FLEKSIBILITET VED NATO STAB, HQ SACT 
I NORFOLK. – Stillingene her er også berørt 
av endringer. «Mange besitter fleksibel 
kompetanse, men nordmenn har i tillegg 
en svært fleksibel holdning til å ta varierte 

Fra venstre: Bjørnar Olsen, Sondre Kofstad, Casper Tønsberg.             Norske farger på amerikansk vis – norske elever ved Ft. Rucker holder en tradisjon i hevd. Bilde: NOF.

DEPLOYERING
Deployering i NATO-stillinger – man kan 
måtte dra ”ut” i opptil 6 måneder om gan-
gen og dermed overlate til medreisende og 
familie til å sørge for seg selv. NOSU yter 
støtte, samtidig som NLR/SNR og lokale 
støttekontor har lokalt ansvar. 
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oppgaver,» forteller NLR (National Liaison 
Representative), kommandør Yngve Skog-
lund.  Dette verdsettes og bidrar til et svært 
godt renommé.

USMC QUANTICO. – Oblt Frode Ommundsen 
tjenestegjør som eneste utenlandske 
instruktør ved Marine Corps University, 
School of Advanced Warfighting.  

«USMC, som norske avdelinger, er preget 
av sterk fokus og løsningsorientering,» 
fremholder han.

GODE AMBASSADØRER. – «Å levere gode 
resultater er viktig ettersom man er ambas-

sadør for sitt land,» påpeker Ommundsen, 
og understreker at nordmenn her har levert 
fremragende resultater. «Vi har ofte utmer-
ket oss i form av å vinne priser for presta-
sjoner, men også ved at vi viser oss frem 
som en gruppe med god helhetsforstå-
else,» forteller han videre.

NOEN UNIKE STILLINGER. – Det er en 
omfattende prosess å komme til en slik 
stilling. «I forkant må man egentlig spørres 
– det er ikke slik at stillingene lyses ut, nød-
vendigvis, men man anbefales på bakgrunn 
av tidligere og vedvarende gode tjeneste-
resultater,» forteller Ommundsen. 

MONTEREY. – Naval Postgraduate School (NPS)
«NOSU og andre hjelper godt nok til å 

begynne med, men mesteparten av infor-
masjonen er direkte erfaringsoverføring fra 
de som har vært på skolen før» – student, 
Monterey.

«NPS er en slags utpost – ute av syne 
betyr på mange måter ute av sinn. Det er 
en kort link-up, deretter går tjenesten sin 
glade gang» – student, Monterey.

Ved NPS undervises blant annet mas-
terprogram i ukonvensjonell krigføring.   «Vi 
skal ha verdens beste spesialjegerutdan-
ning,» er en av flere føringer – denne fra sjef 
U.S. Special Operations Command (SOCOM). 

SOCOM og andre bestiller tema som stu-
dentene velger blant og skriver om. Det gir 
seg selv at ikke alle tema er tilgjengelige for 
utenlandske elever, men det er den samme 
kvalitetstanken som ligger bak, forteller 
Lars W. Lilleby. Han er i ferd med å avslutte 
det siste halve året ved skolen.

«Det er mye å lese og knallhardt, men 
det går,» sier Lilleby, som allerede har fått 
utmerkelser for resultater.  «Personell som 
kommer hit til denne skolen er som regel 
godt vant til hard belastning fra før.»   

Norske flyvere deltar i en formasjon over Arlington National Cemetary, gravplassen i Washington. Denne dagen hedres en F-4 pilot som var «MIA» i 20 år før han 
ble funnet. Anerkjennelse av militære har høy prioritet i USA. Foto: USAF/M.Henriksen.

Veggene på USMC sitt museum forteller historier om de som har gjort jobben. «Oversatt» til norsk:  
Det er en fin militær dag – stå på!

NOFs USA TOUR
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Studentene fremhever skolens vekt på 
analytisk tilnærming.  Undervisningsres-
surser og stab er fremragende, og vektleg-
ger en ærlig tilnærming til hvordan verden 
og operasjoner fungerer eller ikke. Det er 
ingen filtre som dekker over mangler eller 
svakheter. Dette gir ytterlig kvalitet til pro-
grammet, påpeker studentene.

KRITIKK AV ORDNINGEN MED NPS. – Stu-
dentene har registrert bemerkninger; at de 
som får denne utdanningen har en slags 
indre bane.  Gruppen er enig om at det er 
bra å synliggjøre prosessen og seleksjonen 
som ligger til grunn – om enn bare for å 
legge ballen død. 

At tildeling skjer i lukkede fora, er en feil 
forståelse, forteller Moe i FPT.  Enkelte DIF 
bestiller og betaler for enkelte plasser over 
egne budsjett, eksempelvis også VOU- og 
masterstudier.  Grenvise uttaksprosesser 
og innspill har derfor svært mye å si, erkjen-
ner Moe.

OVER SIN VEKTKLASSE. – Senior National 
Representative (SNR) ved Euro Nato Joint 
jet Pilot Training, oblt Jostein «Jaws» Grøn-
flaten, kan fortelle at instruktørene på 
Sheppard AFB svært ofte får nye og 
ledende roller underveis.

«Vi må takle formelle utfordringer når 
organisasjonen ønsker å sette dyktige nord-
menn i ledende funksjoner,» forteller Grøn-
flaten. Han peker også på behovet for å 
rulleføre den ytterlige kompetansen som 
oppnås når dette skjer.

MAN HAR DET SÅ GODT I UTLANDET. – I 
tillegg til alle de positive tilbakemeldingene, 
fremkommer et behov for å ta ytterligere 

hensyn. Bortfall av lønn for den medreisende 
er eksempelvis en betydelig faktor.  Det er 
ikke overskudd når slike helhetlige regnskap 
gjøres opp. Avkortning i medreisendes pen-
sjonsgrunnlag er en annen utfordring.  

«Løsninger er på tegnebrettet, og vi jobber 
kontinuerlig med disse sakene,» kan Jean-
Bobér Rooseboom de Vries fortelle. Han er 
NOFs forhandler på tema som omhandler 
tjenesten og særavtaler for utlandet.

TO-OFFISERSFAMILIEN. – Når én får stilling 
utenlands blir den andre vanligvis gitt uløn-

net permisjon. Forsvaret bør se på alterna-
tiver i større grad. Det kan være mye å hente 
ved en regulert utnyttelse av denne arbeids-
kapasiteten, fremholder flere NOF har møtt.

SKATT. – Dette er et privat anliggende mellom 
ansatte og Skatteetaten.  Noen saksbehand-
lere forvalter egne fortolkninger av regelverk, 
noe som gir mye bry. De ansatte og NOF 
etterlyser her bedre støtte og oppfølging i 
tråd med arbeidsgivers helhetsoversikt. 
Arbeidsgiver peker for tiden kun til organisa-
sjonene dersom den enkelte trenger hjelp. 

Med beliggenhet i Norfolk, Virginia, er Allied Command Transformation (ACT) 
det eneste NATO-hovedkvarteret utenfor Europa. ACT fokuserer på å utvikle 
NATOs interoperabilitetsstandarder for kommando, kontroll og opplæring, 
Foto: NATO. 

Naval Station Norfolk i Norfolk, Virginia, er verdens største marinebase og  
huser den største konsentrasjonen av US Navy sine styrker.  Norske offise-
rer tjenestegjør her ifm materiellprosjekt og i SACT HQ, Foto Courtesy of US  
Department of defense current photos. 

NOF holder møte med personellet, her ved Sheppard AFB. Fordelt på flere gjennomføringer ble aktuell 
informasjon utvekslet – Jean-Bobér Rooseboom de Vries fra forhandlingsavdelingen tok innspillene og 
følger opp «hjemme».
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FORSIKRINGER. – Dette er viktig. Den 
enkelte bør prioritere å få kontroll før utreise. 
NOF har her svært god erfaring og tilbud – ta 
kontakt.

TRIVSEL. – Familiene som er ute forteller 
at samhold gir styrke. Å ha god kontakt 
med noen i lokalmiljøet er utslagsgivende.  
Skolesystemet, med integrering av sport, 
hylles som svært godt på mange steder, 
og er med på å løfte opplevelsen.

TILBAKE I NORGE. – Det er viktig å kom-
munisere den kompetanse som bygges 
opp i slik tjeneste.  Senere rådsbehandling 
evner ikke å anerkjenne opparbeidet real-
kompetanse, hevder mange. Fra FPT opp-
fordres det her til å nytte tekstfeltet i vil-
lighetserklæringer i større grad.  Kommende 
dataverktøy skal ivareta kompetansespo-
ring bedre, og kompetanseattester vedleg-
ges mappestrukturen allerede i dag.

UTGIFTER. – Det rapporteres om varierende 
erfaringer med eksempelvis vaksinekost-
nader – men samtidig at det er svært imø-
tekommende medisinske støtteapparat 
på basene.  Dersom man betaler for dette 
selv, er det ingen rettighet på refusjon fra 
Norge, forteller Rooseboom de Vries. Dette 
skal dekkes av utenlandstillegget.

UTENLANDSTILLEGGET SOM SEKKEPOSE. 
– Utenlandstillegget som den enkelte får, 

er skattefritt og skal dekke opp nær 
«alle»merutgifter i forbindelse med tje-
nesten.  Dette tillegget treffer tidvis ulikt 
med forskjeller på helseavtaler og andre 
krav før tiltredelse.  

OPPSUMMERING. – Tilbakemeldinger fortel-
ler at de ansatte og familier stort sett har 
det bra, og at mange sitter igjen med posi-

tive opplevelser «for livet».  Like fullt er det 
nødvendig å kommunisere rundt områder 
som må forbedres.  Nettopp familieaspek-
tene kommer spesielt godt frem når en drar 
i tjeneste utenlands. For å kunne fortsette 
å levere langt over norm er det viktig at 
rammeverkene er gode.  NOF med flere 
fortsetter arbeidet med dette – meld tilbake 
& lykke til med tjenesten.

Norfolk oppstilt etter møtet. Norfolk, fra venstre; Kennet Bergland,  kommandør Yngve Skoglund - NLR, 
Jean-Bobér Rooseboom de Vries, kommandørkaptein Tor Harald Nord-Varhaug. Foto: NOF

Major Eirik Stueland er sjef for nordmennene ved 
Ft. Rucker.  Her er han avbildet ved en lokal attrak-
sjon – man opplever mye «rart» når en tjeneste-
gjør i utlandet. Foto: NOF.

Norske flygere er del av en formasjon bestående av T-38C.  Oppdraget er overflyving av et NASCAR-løp i Chicago. 
Denne turen gir anledning til en benstrekk etter landing, en kjærkommen avveksling til lange dager på ”flightline” 
Sheppard AFB, Texas. 

NOFs USA TOUR
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Forsvarets Personellservice

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

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

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

Forsvarets Personellservice  (logo øverst i annonsen) 

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

 

 

 

 

FP LÅN 

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

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

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

nettbank) 

SPARING 

Lønnstrekk – enkleste spareform. 
Disponeres enkelt via FPs nettbank. 
 

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

Rente og gebyrfritt.  (Nyhet)  

 

 

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

faks. 21 07 57 25 

e‐post: fp.fp.no 

Husk også vår nye besøksadresse: Svovelstikka 1, Helsfyr 



det kan kanskje være lett å tenke at kom-
petansen man opparbeider seg som militær 
ikke er relevant for sivile arbeidsgivere. 
denne tankegangen håper vi å kunne snu 
på ved hjelp av en mer helhetlig tilnærming 
til kompetanse. i årene som kommer vil 
Forsvaret styrke sitt fokus på kompetan-
seutvikling internt i sektoren. 

ny KarrIErE? På tampen av 2012 ble 
Karriereskiftprogrammet etablert som et 
landsdekkende tilbud til vervede, avde-
lingsbefal, yrkestilsatte og sivile. Program-
met består av jobbkurs, temadager og 
individuell veiledning. Karriereskift handler 
om å forberede seg på en ny karriere. «For 
mange betyr dette en karriere utenfor 
Forsvaret, men for noen kan det være aktu-
elt å gå fra eksempelvis avdelingsbefal til 
yrkestilsetting eller en sivil karriere i for-
svarssektoren,» sier harald martin hansen. 
Kurslederne på Karriereskiftprogrammet 
tar individet på alvor, og møter personen 
der han eller hun befinner seg akkurat nå. 

det å skulle forberede en annen yrkeskar-
riere etter at nåværende tilsettingsforhold 
opphører, kan virke som en fjern idé for 
mange. Karriereskiftprogrammet skal sette 
i gang tanker for å hjelpe den enkelte til å 
danne seg en oppfattelse av hvem man er 
– i form av evner, ferdigheter, interesser og 
verdier. i tillegg kan man få bistand til å 
oversette militær erfaring til et sivilt språk. 

StorE ForSKjEllEr.Rekrutteringspro-
sessene i det sivile fortoner seg ganske 

annerledes enn Forsvarets seleksjonspro-
sesser. derfor vier programmet mye opp-
merksomhet til CV-skriving, innføring i å 
skrive søknader og annet forarbeid i søk-
nadsprosessen, samt fokus på intervjuet 
som en arena for å presentere seg og å få 
treffe en potensiell arbeidsgiver. «det å få 
oversatt sin militære kompetanse og ope-
rative erfaring til et språk som forstås av 
sivile arbeidsgivere er avgjørende,» sier 
hans-ivar Pedersen. hvis du allerede har 
en nokså klar formening om egne interes-
ser og ferdigheter, kan bevisstgjørings-
prosessen som karriereskiftprogrammet 
legger opp til være svært nyttig for å for-
berede deg på intervjusituasjonen. i et 
jobbintervju ønsker den personen man 

treffer, enten det er arbeidsgiver eller en 
representant for et rekrutteringsfirma, 
gjerne å få innsikt i hvem du er som person. 
ofte ønsker de å se hvor reflektert du er 
rundt egen rolle og hvordan du fungerer 
med andre i ulike situasjoner. 

poSItIV VandrIng. ethvert arbeidsforhold, 
enten det er i offentlig eller privat sektor, 
har en utløpsdato. i snitt bytter nordmenn 
jobb mer enn ti ganger i løpet av livet. noe 
av det positive ved denne vandringen mel-
lom virksomheter er kompetanseoverføring 
mellom organisasjoner, som er nyttig for 
hele samfunnet. Forsvaret er i den heldige 
situasjonen å ha mange dyktige, kompe-
tente og motiverte medarbeidere. i årene 
fremover skal vi fortsatt hegne om disse 
egenskapene og videreutvikle kompetan-
sen til det moderne innsatsforsvaret. i 
denne prosessen har Forsvaret stor nytte 
av å ta inn sivil kompetanse. likeledes er 
vi også stolte av å kunne bidra med kunn-
skap fra våre rekker til det sivile nærings- og 
samfunnsliv.  

det settes opp flere kurs etter behov. 
diFene kan avtale tid og sted for gjennom-
føring med sitt lokale FPT/Roa-kontor. ev 
reise og kost besørges av hjemmeavdelin-
gen (husk reisesøknad i FiF). 

Se «karriereskift» under ansattfanen  
på intranettet for mer informasjon og 
påmelding.

Er tIdEN INNE FOr å gJørE NOE aNNEt? 

KarrIErESKIFtprogrammEt
Forsvaret har stort fokus på å beholde riktig kompetanse for å løse sitt samfunnsoppdrag  

på best mulig måte. alle tilsatte skal på et tidspunkt videre; noen skal videre i annen stilling 
internt og andre skal delta i yrkeslivet utenfor Forsvaret.

jANNickE hElEN MONsEN  (tekst)

om programmet
aktuell for karriereskiftprogrammet?
målgruppen er:
•   Vervede med 2 år igjen av siste kontrakts

periode
•   Avdelingsbefal med 2 år igjen til kontraktslutt
•   Yrkestilsatte som er fylt 55 år
•   Ev sivile som står i fare for overtallighet

jeg har lyst til å delta på kurs, hva gjør jeg?
Førstkommende jobbkurs Påmeldingsfrist
Bardufoss 19. – 21. mars  6. mars
Bergen 5. – 7. mars  26. februar
oslo 26. – 28. februar 19. februar
oslo 19. – 21. mars  12. mars
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Det finnes ikke dårlig vær, bare magisk stemning! Det-
te beskriver kort og godt årets utgave av «Expedition 
Amundsen». Værmeldingen la innledningsvis en demper 
på helheten av arrangementet, men takket være en dyk-
tig arrangør og positive, sosiale deltagere, ble dette en 
opplevelse av de få – 19 NOF-ere fullførte i god stil. 

MARKUS KÄLLVIK (tekst)
KAI-OTTO MELAU (foto)

Ruta til «Expedition Amundsen» er den samme Roald Amundsen gikk i 1896, 
som en forberedelse til Sydpolekspedisjonen i 1911. Amundsen nådde aldri frem 
til Eidfjord, da han ble overrasket av dårlig vær og valgte å snu. Han uttalte senere 
at turen over Hardangervidda var vel så strevsom og farefull som hans erobring 
av Sydpolen. 

Løpet ble første gang arrangert i 2010 med kun 7 påmeldte, men kun 3 år etter 
var det hele 150 deltagere og mange på venteliste. For deltagerne under årets 
ekspedisjon ble løpet minst like dramatisk som Amundsens forsøk på å krysse 
vidda. Da det ble meldt om ekstremvær på vidda, måtte arrangørene flytte start-
tidspunktet en rekke ganger før det omsider smalt kl. 20.00 torsdag 28. februar 
fra Haukeliseter. Allerede før start valgte likevel 14 deltagere å trekke seg på 
grunn av det kommende uværet, og det var da 136 startende.

STARTEN. Undertegnede hadde moro av å rusle rundt i startområdet og prate 
med de ulike deltagerne, alt fra vante fjellfarere til uerfarne ungdommer. Dette 
skapte grunnlaget for mange historier som gjorde forventingene til løpet noe 
nervepirrende.

«Jeg ser du har mye nytt og «fancy» utstyr med deg! Dette vil legge et godt 
grunnlag for en god prestasjon; har du mye erfaring fra fjellheimen her på Har-
dangervidda?»
«Ja ja! Jeg har kjørt over vidda opptil flere ganger – så her er jeg godt kjent!» 

NOF PÅ

EXPEDITION
AMUNDSEN

«
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uttalte deltageren fra Bærum.
Det er tydelig at folk har forskjellige rela-

sjoner til hva det vil si å være ute i fjellhei-
men, men kanskje ikke alle er like realistiske. 

Da mørket hadde lagt seg over fjellene 
torsdag kveld, gikk starten rett nordover 
fra Haukeliseter. Lette snøbyger og 20 
sekundmeter nordavind satt en eventyrlig 
ramme rundt det hele. Starthornet blåste 
ekspedisjonen i gang med en bratt mot-
bakke på 3 kilometer umiddelbart. Det var 
i denne oppstigningen at så mange som 
15 deltagere kastet inn skiene, og allerede 
etter 100 meter måtte vi trå til da det ble 
ropt om hjelp. Denne «noen» hadde ramlet 
og skled sakte nedover bakken med en 40 
kilos pulk spent fast til hofta og skiene i 
været. Deretter gikk det sakte, men sikkert 
innover vidda, og med gode marsjrutiner 
på 50 minutter gange og 10 minutter hvile 
gikk det som en drøm. Ved flere anlednin-
ger ble vi stoppet av folk som trengte en 
motivasjonsprat for å fortsette. Hva skal 
man si? «Pulken blir sikkert lettere og vin-
den vil plutselig snu 180 grader!?» Nei, 
dessverre! Alle de motivasjonssøkende vi 
snakket med ble enige med seg selv om å 
returnere.

Utover natten var deltagerne spredt over 
alle hauger og det var ingen andre i sikte. 
Klokken 04:00 var campen etablert og posen 
rullet ut. Vinden slo hardt mot teltet og det 

ulte med storm i kastene. Følelsen av å 
være i ett med naturkreftene, putte en snus 
i overleppa og lukke øynene i en god dun-
pose kan ikke sammenlignes med så mye 
annet. Fantastisk!

BRÅVÅKNET. Turen var mer i fokus enn kon-

kurransen – så det var ingen alarm som vek-
ket oss neste morgen. Derimot forsvant 
plutselig vindkastene vi hadde sovnet til, og 
dermed var det opp og stå. Været skulle bli 
hårete – det visste vi – men at det skulle bli 
knallblå himmel og påskestemning tidlig 
denne morgenen, hadde vi aldri forventet. 
Dermed var det «shades on» for deretter å 
sette i marsj videre. Noen timer senere ankom 
vi Litlos hyttegrend sammen med de 25 andre 
deltagerne som ble værfaste der. Været 
hadde dratt seg til og vinden økt betraktelig, 
men det var fortsatt god stemning. Alle kjente 
til den skuffende værmeldingen som ventet, 
og arrangøren ga ordre om å holde stand. 
«Expedition Amundsen» skulle inn i en 
36-timers «lock down» grunnet storm.

LOCK DOWN. Noen deltagere nådde mål før 
stormen slo inn, flesteparten hadde kom-
met til hytta på Viersla, mens en del av oss 
var på Litlos og ventet spente på at været 
skulle slå om. Kun kort tid etter ankomst 
var det mørkt og orkan i kastene. Alle del-
tagerne på Litlos samlet seg i peisestua 
for sosialt samvær, dele røverhistorier og 
knyttet nye bekjentskap med andre likesin-
nede. Det som kunne vært kaos i fjellet med 
redningsaksjoner og frostskader, ble styrt 
av arrangøren til å bli et fantastisk opphold 
i Europas mest avsidesliggende hyttegrend. 
Spekulasjonene var mange om hva som 

Blå himmel og sol ga fredagen og søndagen påskestemning.

Vinnerne
Løpet ble nok en gang vunnet av Thomas Ander-
sen på tiden 21 timer og 55 minutter. Beste lag 
ble “Team Tran” på tiden 23.47 og beste kvin-
nelige utøver ble Camilla Ianke (32.14).

Ruta over «Expedition Amundsen».

Xtrem Eidfjord
Eidfjord er det perfekte stedet for ekstrem 
utholdenhet og mestring til aktive mosjonister. 
Innerst i Hardangerfjorden, med Hardangervidda 
som nærmeste lekegrind, innbyr Eidfjord til 
utholdende lek med kroppen. Xtrem Eidfjord 
ønsker å legge til rette for unike arrangementer, 
for de som søker de aller største utfordringene. 
Vi liker alle idretter som får hjertet til å slå, og 
ønsker å være en møteplass for både mosjo-
nister og aktive som elsker bruke kroppen til 
sakte eller rask forflytning i vakker natur. Les 
mer på www.xtremeidfjord.no
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Dagen derpå – det ble målt 30 m/s på det meste, 
med orkan i kastene.

En av deltagerne i «Team Dale Oen» utenfor teltet 
på Hellvassbu.

 «Team Dale Oen» trener på kameratredning.

En av deltagerne har akkurat passert Hellvassbu og fortsetter videre mot Litlos.

ville skje videre. Noen måtte rekke fly, jobb 
og eksamen på mandag, mens andre hadde 
all verdens tid og slappet godt av. 

50 år spreke Kari Varberg Øydvin, med 
masse erfaring i ryggsekken, kunne fortelle 
for mange nysgjerrige deltagere hvordan 
hun krysset Grønland, og hvilke erfaringer 
hun hadde gjort seg med utallige turer på 
Hardangervidda. Hun startet arrangemen-
tet «Expedition Amundsen» for tre år siden 
– med syv deltagere inkludert seg selv. Dette 
året var hun «kun» deltager og hadde gitt 
stafettpinnen for arrangementet videre til 
Fredrik Mandt, som har gått inn med hud 
og hår for å få til et vellykket arrangement. 
Fredrik ble også kjent i Forsvaret for å ha 
syklet fra Skien til Skjold for oppmøte til 

førstegangstjenesten.  
Robin Dale Oen, broren til Alexander Dale 

Oen, var også til stede på Litlos med stif-
telsen «The Dale Oen Experience». Robin, 
som vanligvis jobber i Forsvaret, bruker 
mye tid på å reise rundt i Norge for å vide-
reføre Alexanders og sin egen visjon om å 
hjelpe ungdom med en litt tøffere hverdag. 
Deres visjon bygger på en miks av uten-
dørsaktiviteter og evnen til å utfordre seg 
selv – i den hensikt å kunne bli enda bedre 
mennesker. 

«Det å kunne ta med ungdommer inn i 
naturen og dele av egne erfaringer, slik at 
de kan kjenne fysisk og mentalt hvordan 
kroppen reagerer, gir meg uendelig mye. 
Jeg mener dette kan bidra til økt trivsel i 
hverdagen,» sier en positiv Robin Dale Oen.
En annen gjeng som bør trekkes frem for 

Litlos
Lligger på kanten av vestlandsnatur i et fiske-
rikt område. Hytta ligger fantastisk til med 
muligheter for flotte turer utenom oppmerkede 
stier. Erfarne fjellfolk reiser dit både i vinter- og 
sommersesongen. Om sommeren selges fis-
kekort og det er utleie av kanoer og rednings-
vester. Litlos drives av Jarle Viskjer. 

Åpningstider 2013 
 z Vinter:   15. mars til 7. april
 z Sommer: 28. juni til 8. september
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å vise mangfoldet under oppholdet på Lit-
los, var «Team YOLO» (You Only Live Once). 
Venninnene Oda, Idun og Line dannet den 
sprudlende jentetrioen som alle la merke 
til, med deres positive humør. Selv om 
dagene var lange og marsjene tunge, holdt 
jentene stemningen oppe – gjerne med 
galgenhumor, god mat og store smil. Dette 
påvirket resten av de værfaste vidde-
farerne. 

SISTE INNSPURT. Klokken 07:30 søndag 
morgen var deltagerne både på Litlos og 
Viersla klare til å sette i marsj mot mål. 
Grunnet dårlig tid var det kun deltagerne på 
Viersla som fikk fullføre til opprinnelig mål-
gang på Maurset, mens de som var på Lit-
los fikk flyttet målgang til Røldal. Etappen 
ned til Røldal for Litlos-gjengen var rene 
påsketuren med blå himmel, lett pudder på 
skaren og mange fine utforkjøringer. Alle 
deltagerne kom seg til slutt ned fra fjellet, 
og Fredrik Mandt kunne endelig senke skul-
drene etter flere døgn med lite søvn og 

tendens til bekymring over det dårlige været. 

TAKK OG PÅ GJENSYN. For en yrkesoffiser 
som er glad i fjell og friluftsliv, var «Expe-
dition Amundsen» en kjempeopplevelse 
på alle mulige måter. Anledningen må 
benyttes til å rette en stor takk til arrangør 
Fredrik Mandt og hans 40 frivillige hjelpere 
for et særdeles godt gjennomført arran-
gement. Videre må det rettes en stor takk 
til viddas hyggeligste kar, bestyreren av 
Litlos, Jarle Viskjer, for å ta deltagerne inn 
i varmen og gi så mye av seg selv. Til slutt 
takkes Robin Dale Oen, Kari Varberg Øydvin, 
«Team YOLO» og resten av deltagerne som 
delte sine erfaringer og sitt gode humør 
under stormen på Litlos. 

Denne ekspedisjonen kan virkelig anbe-
fales til alle Forsvarets ansatte – med 
mange relevante problemstillinger, utfor-
dringer og vurderinger underveis som er 
relevant opp mot en operativ hverdag i 
grønt.

Hytta på Litlos måtte graves fram jevnlig for å 
holde inngangen åpen.

Uten mat og drikke duger helten ikke.
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Delta i LOs medlemsdebatt
Hvilke krav mener du er de viktigste LO skal stille til partiene foran 
stortingsvalget i 2013? Gå inn på debatt.lo.no og si din mening!

SI DIN 
MENING

SMS

debatt 
til 2030

E-POST

debatt@
lo.no

INTERNETT

debatt.lo.no

Vi former framtiden
- LO på din side
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Tjenestereglement for Forsvaret (TFF) Klasse 4 – Utdanning av befal er blitt til BUF
Bestemmelser for Utdanning i Forsvaret 
(BUF) ble drøftet frem til erstatning for den 
gamle TfF kl 4 i desember 2012.  På lik linje 
med det gamle tjenestereglementet gir 
BUF en samlet oversikt over forhold som 
har med utdanning i Forsvaret å gjøre.  
Endringene i oppsett og format er mange, 
noe som fremkommer tydelig ved at doku-
mentet er krympet fra over 80 sider til i 
underkant av 30. Det er imidlertid ikke slik 
at det er fjernet noen rettigheter eller at 
forhold er forringet i denne revisjonen, 
isolert sett.

Alle rettigheter som den enkelte hadde 
i forbindelse med eksamensavvikling er, 
som et eksempel, videreført.  Detaljene er 
å lese i institusjonenes studiehåndbøker, 
noe som BUF pålegger hver institusjon å 
ha.  I følge med utviklingen og akkreditering 
av utdanningsinstitusjonene i Forsvaret 
faller mange av føringene, som tidligere 

var å finne i TfF kl 4, nå inn i overordnede 
og styrende dokumenter.  Deriblant lov om 
universiteter og høgskoler. Skoler som ikke 
er akkrediterte pålegges å ha fullstendige 
reglement rundt eksempelvis eksamensav-
vikling.

Viktige saker som ble sendt inn til drøf-
tingene inkluderte krav om å få eller vide-
reføre formell plass «ved bordet» ifm 
forskjellige råd som er listet i BUF.  Det er 
en styrket representasjon av tjeneste-
mannsorganisasjonene som står å lese i 
de nye bestemmelsene, og det er bra.  
Ytterligere ble det formalisert en mini-
mumsvarslingstid for skoleråd, uavhengig 
av institusjon. Tjenestemannsorganisa-
sjonene skal være representert i skoleråd, 
i tillegg til at den enkelte fremdeles har 
rett til å la seg bistå av sin organisasjon.  
Klageadgang hva gjelder beslutninger om 
frabeordring /relegering er ivaretatt, og 

en eventuell klage gir oppsettende virkning. 
Dette er med på å styrke rettighetene og 
ivaretar den enkelte.

Forsvarssjefen (FSJ) eller hans råd i til-
settingssaker involveres i seleksjonspro-
sesser hvor likebehandling i Forsvaret er 
viktig. Dette er NOF fornøyd med, selv om 
det skal presiseres at NOF gjerne skulle 
sett alt behandlet i FSJ’ råd, noe som ville 
gitt enda bedre etterrettelighet og synlig-
het på utvelgelser.

NOF er fornøyd med den imøtekom-
mende holdning som eksisterte i denne 
drøftingen og anmoder enkeltmedlemmer, 
institusjoner og elever/studenter å kom-
munisere eventuelle utfordringer som 
fremkommer.  Bestemmelsene vil være 
gjenstand for revidering – en balansert og 
rettferdig forvaltning av utdanning i For-
svaret er viktig.

Som følge av gradsnedtrek-
ket i Forsvaret, har nå Norges 
Offisersforbund krevd opptatt 
forhandlinger om de lønns-
midlene som skal tilbakeføres 
befalet.

STAALE I REITEN (tekst)

For at gradsnedtrekket ikke skulle medføre 
en lønnsnedgang for befalet, var det viktig 
for oss at vi fikk en enighet med politisk 
ledelse i Forsvarsdepartementet og for-
svarssjefen om at lønnsmidlene i denne 
omstillingen skulle resirkuleres tilbake til 
befalet. 

Prosessen har dratt ut i tid, parallelt med 
at de siste brikkene i 2B har drøyd med å 
falle på plass. 

Også i de avdelingene der 2B har dratt 
ut i tid, skal en nå ha oversikt over grads-
nedtrekket, og det er derfor ingen grunn til 
at en ikke skal sette i gang arbeidet med å 

få på plass en lønnskompensasjon.
Norges Offisersforbund har nå bedt For-

svarsstaben komme opp med hvilken sum 
vi har til rådighet. 

Vi skal bli enige om hva vi skal bruke pen-
gene til, som for eksempel innføring av et 
militærtillegg eller besøksreiser.

Hva skjer i Forhandlingsavdelingen
Fakta om gradsnedtrekket

 z Gradsnedtrekket ble vedtatt politisk som 
følge av en rapport som ble levert i 2006, 
og var i utgangspunktet rettet mot 1300 
stabsstillinger på gradsnivåene major 
– oberstløytnant – oberst. Reduksjonen 
skulle føre til at flere befalsstillinger ble 
gripbare til internasjonale operasjoner. 
Da gradsnedtrekket ble iverksatt, traff det 
mye bredere.

 z Samtidig med at flere hundre stillinger 
innenfor flere DIFer har fått redusert grad, 
har også Forsvaret som følge av dette 
spart et betydelig antall millioner kroner 
ved at de stillingene og dermed lønns-
nivået ble redusert med ett gradstrinn. I 
hovedsak ned til løytnant eller kapteins-
nivå, men også på høyere gradsnivå er det 
gjennomført betydelige reduksjoner. 

 z Gradsreduksjonen ble hardt styrt av 
Forsvarsstaben gjennom omstillingsrunde 
2B. Det er denne innsparingen Norges Of-
fisersforbund nå vil tilbakeføre til befalet.



30 l  NOF  1/2013

MARKEDSAVDELINGEN

FACEBOOK. Facebook 
gir oss en gylden måte 
å formidle korte bud-
skap til våre medlem-
mer. I 2013 vil NOF ha 
fokus på forsikringer, og 
vi har den senere tid 
sett at våre medlem-
mer ikke har god nok 
kjennskap til sin dek-
ning og da spesielt for 
samboer og ektefelle. 
Vi har derfor lansert en 
konkurranse på Face-
book myntet på med-
lemmenes samboere 
og ektefeller. Gå inn på 
vår konkurransetab og 
bli med i trekningen av 
en tur til Paris. Det er da 
kun samboer eller ekte-
felle som kan svare på 
konkurransen. 

Vi ønsker i større 
grad å være tilgjengelig 
for medlemmene. Vi er 
derfor også klare for 
spørsmål og svar på vår 
Facebook-side. Her 
kommer vi også til å 
publisere både fakta og 
litt underholdning. Vi 
anbefaler at du tar en 
kikk på våre tabs. Siden 
vil også være en enkel 
måte for deg å vite hva 
ditt medlemskap inne-
holder. Se vårt ansikt og 
lik oss på Facebook, så 
holder du deg oppda-
tert gjennom sosiale 
medier.

BEFALSSKOLE. En ny runde med informa-
sjon spesielt rettet mot NOFs elevmed-
lemmer er i gang ved befalsskolene. Mer 
informasjon kommer via klassekontak-
tene. Denne gruppen er en meget viktig 

gruppe for oss i NOF, da dette er fremtiden 
i det norske forsvar.    

VERTIKAL HELSEFORSIKRING. NOF har en 
periode tilbudt Vertikal Helseforsikring til sine 

medlemmer til en 
fordelaktig pris 
gjennom selskapet 
Vertikal Helse (ver-
tikalhelse.no).

Helseforsikring 
er en forsikring som 
skal sørge for at 
man unngår å stå 
flere måneder i hel-
sekø selv om man 
blir rammet av syk-
dom eller skader. 
Denne forsikringen 
er det nå mulig å 
tegne direkte på vår 
tegningsblankett 
på samme måte 
som forbundets 
eksisterende for-
sikringer.

Gjennom denne 
forsikringen er du 
garantert en spesia-
listvurdering innen 
10 virkedager etter 
henvisning fra din 
egen fastlege. Der-
som du har behov 
for behandling eller 
operasjon, så garan-
teres du dette innen 
20 virkedager. For-
sikringen dekker 
også utgifter til fysi-
kalsk behandling 
etter henvisning, og 
kostnader til reise/
opphold ved oven-
nevnte behandlin-
ger.

Prisen er pr 
01.01.2013 kr 176,- 

per måned for voksne og kr 91,- per mnd for 
barn under 18 år. Dersom du ønsker å vite 
mer eller tegne forsikringen, kan du lese om 
denne på nof.no under forsikringer, eller på 
vertikalhelse.no.

HVA SKJER I

MARKEDSAVDELINGEN?

Ved mye trening/belastning oppstår ofte skader – Vertikal Helseforsikring gir deg garantert spesia-
listvurdering innen 10 virkedager.
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Friluftsliv er ofte felles nevneren for mange av oss  
som jobber i Forsvaret. De fleste går turer i skog og 

fjell, og mange står på ski. De færreste av oss  
velger seg is- og alpinklatring som motivasjons-  

og mestrings arena innimellom i en ellers  
hektisk militær hverdag.

CHRISTIAN FR. KOLVIK (tekst og bilde)

«EN SKRUE LØS»
Rekondisjonering: Isklatring

Iscrag ved Gol, Søylene grad WI5, Feb 2010. «
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Din gamle mor ville nok kalt slike aktiviteter 
for dumdristighet. For den interesserte gir 
det gode naturopplevelser, solid samarbeid 
med makker(e), et klart hode og ladede bat-
terier.

Fasinasjon for isklatring og alpinklatring 
har vært til stede og en del av meg helt siden 
ungdomsskolen. Oppveksten fant sted i 
Nord-Norge blant alpine fjellformasjoner. 
Enkelte av fjellene hadde få eller ingen 
kjente bestigninger. Linjene i fjellsidene så 
ofte farefulle og krevende ut, spesielt vin-
terstid når is og snø fikk frem konturene i 
fjellet og brattheten kom bedre frem.  Denne 
majestetiske naturen appellerte. Gode kla-
trebøker forsterket interessen. Klatremiljøet 
i Bodø sikret kameratskap blant likesinnede 
samt relevant trening. Mengdetrening 
gjorde meg mer robust og flinkere i «kla-
trefaget». Etter hvert var jeg klar for selv å 
lede mer krevende ruter og linjer på is og i 
fjellet. 

KREVENDE. Etter endt førstegangstjeneste 
og befalsskole endte jeg opp med å jobbe 
i den grønne delen av Forsvaret. Hverdagen 
og oppdragene er både lange og varierte. 
Stillingen jeg i dag besitter, samt mitt verv 
som hovedtillitsvalgt (avtroppende ila feb. 
2013), krever mye jobb med å lede, kom-
munisere, motivere og  utvikle ulike men-
nesker i organisasjonen. Dette arbeidet er 
givende og lærerikt, men krever at man 
konstant må «by på seg selv», noe som 
igjen tapper en for krefter og gjør at hodet 
kan inneholde jobbrelaterte tema også etter 
en lang arbeidsdag. 

Viktigheten av å legge jobben på hylla 
etter endt dag er blitt stadig viktigere med 
årene. Spesielt etter at jeg fikk kone og to 
barn å komme hjem til. Disse både krever 
og fortjener at jeg er til stede i både kropp 
og sinn.

MANGE FORDELER. For meg handler begre-
pet «rekondisjonering» om flere ting; gode 
opplevelser, trigge mestring, godt kamerat-
skap og samarbeid, gode minner, vedva-
rende spenningsfølelse, frihetsfølelse,  gi 
overskudd i form av fysisk robusthet og 
det å kunne nullstille seg noe i forhold til 
jobben. Is- og alpinklatringen er, etter alle 
disse årene, for meg fremdeles det ultimate 
redskap og den beste rammen for å oppnå 
dette. 

Jeg har flere ganger stilt meg selv spørs-
mål om hva det er ved klatringen som gjør 

at jeg etter en økt eller en tur føler ny glød 
for å ta fatt på hverdagens mer normale 
utfordringer. Klatringen i seg selv kan jo ikke 
forsvares i et fornuftig perspektiv, eller kan 
den det?! De lærde strides om dette.  Jeg 
vet i hvert fall at det fungerer for meg!

Gjennom klatringen har jeg hatt flere av 
mine beste naturopplevelser. Det er ingen 
tvil om at mestrede situasjoner gjør at 
kroppen husker opplevelsen bedre og at 
man setter mer pris på opplevelser som 
krever en viss prestasjon av oss under 
utførelsen.

MESTRING OG SPENNING. De fleste av oss 
trenger å føle mestring og spenning med 

jevne mellomrom. Det gjør at vi virkelig føler 
at vi lever og er til stede der og da. Klatrin-
gen gir meg en vedvarende spenningsfø-
lelse ingen andre aktiviteter får frem i meg. 
Mestring i form av å være kreativ og å finne 
løsninger, og ved å holde fokus når situa-
sjonen er vanskelig (hard klatring og/eller 
vanskelige forhold).

Fysisk form er viktig for meg både privat 
og i jobben som offiser. Klatring er en flott 
måte å komme i bedre form på og/eller som 
trening for å vedlikeholde allerede eksiste-
rende grunnlag.

Gjennom klatring har de konkrete opp-
gavene stor betydning. Blant annet fokus-
områder som beinplassering, øks-/hånd-

CHRISTIAN KOLVIK: Vestre Breitind, Nordland, Alpin solobestigning. Februar 2012.
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ISTID: Is/mixområde, Nordland, Flere potensielle 
førstebestigninger i dette området så inntil videre 
hemmelig lokasjon. Januar 2013.
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plassering, sikkerhet og utstyrskontroll er 
med på å gjøre klatringen tryggere og å 
minske sannsynligheten for fall. 

Ved å rette fokus på områder som skal 
sikre deg fra å falle, tar man samtidig vekk 
fokus fra øvrige saker som opptar tankene 
i en travel hverdag. Denne formen å kople 
av på, er jeg tilhenger av.

Gjennom klatringen har jeg fått noen av 
mine beste kamerater. Felles interesse og 
det å samarbeide om og å dele krevende 
vertikale øyeblikk gjør at man får en spesi-
ell tillit og kjennskap til hverandre og ens 
kapasiteter. Gleden av å planlegge klatre-
aktiviteter sammen for så å gjennomføre 
disse er stor. Det er morsomt å oppleve at 
en god plan sikrer måloppnåelse.

NATUREN SOM ARENA. Forsvaret har vært 
min arbeidsplass i en del år nå. Noe av det 
jeg liker best ved organisasjonen er den 
brede bruken av naturen i utdanningen av 
soldater, befal og offiserer – naturen er en 
god arena for mestring og læring.

Jeg har tenkt en del på om min «unyt-
tige» interesse for klatring kan linkes opp 
mot relevans i Forsvaret, og har kommet 
frem til at jeg mener det i mange tilfeller 
kan være et effektivt bidrag i tjenesten. For 
å nevne noe:

Utvikling av «den gode F» (FFF – Fight 
Freeze Flight), hvor vi ønsker at våre solda-
ter og befal skal være i fightmodus og på 
den måten ta utfordringer på strak arm. 
Dette blir godt illustrert i klatreveggen og i 
fjellsiden hvor mange må jobbe med de 
«dårlige F-ene» – Freeze og Flight.

En del av funksjonene enkelte soldater 
og befal innehar er noe monotone, selv om 
de er viktige for fellesskapet. Menneskene 
bak disse funksjonene ønsker og har for-
ventninger til at Forsvaret skal tilføre mest-
rings- og spenningsfølelse til tjenesten. Det 
er ikke alltid mulig å tilrettelegge tjenesten 
for slikt. Innslag av klatring kan være et sup-
plement til ordinær tjeneste og tilføre det 
lille ekstra som forventes.

Flere og flere sliter med sin fysiske form. 
Ordinær fysisk fostring og tester motiverer 
ikke nok alene for å holde menneskene i 
Forsvaret aktive. Jeg har ila mine år sett at 
innslag av klatring og alpine disipliner moti-
verer mannskaper og befal til økt fysisk 
aktivitet og er med på å bedre fysisk skik-
kethet og fysisk tåleevne.

Det å utvikle gode team er viktig for For-
svaret. Jeg mener klatring er en av flere 

gode rammer man kan jobbe i ved utvikling 
av team og den enkelte i teamet.

HVORDAN KOMME I GANG? Flere aktører 
arrangerer kurs eller introdager hvor man 
kan få testet klatring. De mest seriøse av 
disse har internasjonal guidestatus, i Norge 
kalt NORTIND-skolen. Sjekk www.nortind.
no for å komme i kontakt med en sertifisert 
guide. 

Internt i Forsvaret finnes det noen 
idrettskontor som har vært oppegående 
nok til å kjøpe inn noe utstyr for utlån samt 
inneha personell med klatrekompetanse 
som kan bidra med å lære fra seg basis-
kunnskapene. Ta kontakt med ditt lokale 
I-kontor. 

Norge er som skapt for is og fjell. For trening 
finnes det sikkert lokale treningsfelt som 
lett lokaliseres ved et Google-søk eller ved 
å sjekke ryktebørsen. Frister de lengre kla-
treturene på is, vil jeg anbefale å sjekke 
www.isklatring.no som viser en god oversikt 
over flere gode områder i Norge. 

Is- og alpinklatring vil nok ikke dominere 
«rekondisjonering»  i verken sivil eller mili-
tær sammenheng, men for de som velger 
å teste ut dette tror jeg klatring vil være en 
flott opplevelse å ha med seg videre. For 
enkelte kan det nok ende med «å bli bitt av 
basillen», slik som meg selv. Da er det duket 
for årevis med opplevelser og vertikale 
sprell. Lykke til!

SPEKTAKULÆR UTSIKT: Store Blokktind, Nordland. Alpin solobestigning. Feb 2010.
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sports- og friluftsbutikk for jenter

Som medlem i NOF 
får du 20% rabatt* på 
veil. priser i Jentesports 

butikk og nettbutikk!

Leverandører:

Butikk: Møllergata 8, 0179 OSLO    Nettbutikk: www.jentesport.no

I nettbutikken: Skriv ditt medlemsnummer (+93XXXXX) i “Firmanavn”-feltet som ligger  
under “Fakturering og Kontoinformasjon” når du registrerer din kundeinformasjon.

*Kan ikke kombineres med andre rabatter.

GoGirl tissetut for jenterCW-X kompresjonstøy
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Hvordan unngå belastnings-
skader og hva gjør Forsvaret 
med dette?

KAREN SOFIE NETLAND OG  
ROLF LUNDAMO  (tekst)

BAKGRUNN. I 2011 gjennomførte Forsvaret 
i samarbeid med Miljø- og yrkesmedisin ved 
Oslo universitetssykehus et ergonomisk 
prosjekt ved Telemark bataljon (TMBN). 

Hensikten var å kartlegge muskelskjelett 
belastningsskader hos profesjonelle fulltids-
soldater ansatt i Forsvaret/TMBN. 

Resultatene viste at muskelskjelett 
belastningsskader var vanlig i TMBN, med 
skader i korsrygg og knær som mest utbredt.

TILTAK. TMBN tok tak i de utfordringer som 
ergonomiprosjektet påpekte, og var tidlig i 2012 
i inngripen med Krigsskolen for å få styrket den 
faglige oppfølgingen på treningssiden. Resul-
tatet av samarbeidet var et «Grunnlagsdoku-
ment fyfo» og en egen treningsbank som var 
tilgjengelig på deres filstruktur. Samarbeidet 
mellom TMBN og Krigsskolen ble utvidet til å 
omfatte brigadens øvrige HRS-avdelinger på 
Rena.  

BRIGADE NORD. Med TMBN som utgangs-
punkt ble det høsten 2012 satt ned en pro-
sjektgruppe i Indre Troms med representan-
ter fra sykestuene, idrettskontorene i gar-
nisonene, Bedriftshelsetjenesten (BHT) og 
HMS-ansvarlig i Brigade Nord stab. 

Det finnes ingen «quick-fix» for å få ned 
antallet belastningsskader, men undersø-
kelser har vist at trening synes å ha en god 
effekt, og spesielt viktig er det å trene sta-
biliserings- og kjernemuskulatur. Prosjekt-
gruppa tok kontakt med Olympiatoppen 
avdeling Nord-Norge for å høre om de kunne 
støtte prosjektet, og det kunne de. 

IVERKSETTELSE. Utfordringen for en stor 
avdeling som Brigade Nord er å nå ut til alle. 
Brigaden har imidlertid mange års erfaring 
med «train the trainer»-prinsippet. Som følge 
av dette ble det onsdag 16. januar gjennom-
ført to kurs i regi av Olympiatoppen, hvor 
Brigade Nords avdelinger i Nord-Norge stilte 
minimum én representant fra brigadestaben 
og alle bataljonsstabene, idrettsoffiserer og 

idrettsassistenter samt en representant fra 
hvert kompani-, eskadron- og batterinivå. 
TMBN var også representert. 

Olympiatoppen innledet sin økt med teori. 
Spesielt interessant var det å høre at de i 
samarbeid med Tromsø IL (TIL) hadde redu-
sert skadeomfanget på spillerstallen i klub-
ben med 2/3 over noen år, etter at de begynte 
å fokusere på basistrening.  

Etter den innledende teorien gjennom-
førte kurset praktisk trening. Timene gikk 
fort, og de fleste meldte at det ikke opplev-
des som veldig hard trening.

PLAN. I det videre arbeidet med 
implementering av prosjektet, vil 
prosjektansvarlig i Brigade Nord 
stab ta en runde til alle avdelingene 
i Indre Troms for å informere alle 
ansatte om bakgrunn og hensikten 
med prosjektet. Deretter skal alle 
ansatte i Brigade Nord gjennomføre 
minimum 2 timer med opplæring i 
trening av kjernemuskulatur innen 
1. mai 2013. 

Ved skadeavbrekk blir det viktig å 
få til en gradvis oppbygning frem mot 
oppnåelse av individuelle målsetnin-
ger, samt at periodisering av trenin-
gen, riktig restitusjon, kosthold og 
ernæring har fått større fokus.

En svært positiv bi-effekt av pro-
sjektgruppas sammensetning er at 
man har sett behovet for et tettere 
samarbeid mellom sykestuene, 
idrettskontorene, Bedriftshelsetje-
nesten og ansatte fysioterapeuter i 
avdelingene. 

OPPSUMMERING. Prosjekt «Rett trening 
– mindre belastningsskader» søker å få til 
en kulturendring innen fysisk fostring i Bri-
gade Nord. Fokus må bort fra å bygge mus-
kulatur som gjør at man ser stor og sterk 
ut, og i stedet fokusere på muskulatur som 
stabiliserer kroppen. Gjennom å få ned antall 
belastningsskader og bidra til at både ver-
nepliktige og ansatte får mulighet til en 
gradvis opptrening av fysisk yteevne, vil 
brigadens operative evne styrkes.  

Rett trening, mindre belastningsskader

Andre pågående MIT-prosjekter i Forsvaret:
Militær Fysisk Trening 1 (MFT1)
Innført 1.1.2013 som en obligatorisk del av 
GSU, erstatter KBE. Første del av under-
visningen innen Militær Idrett og Trening 
(MIT). Grunnleggende treningslære, ska-
deforebygging og restitusjon i forhold til 
militære arbeidskrav. 

Utviklet av forsvarsgrenene og FHS-
NIH/F.

Human Performance Project (HPP-MJK)
Forsknings- og intervensjons prosjekt med 
mål om å utvikle og etablere et fysisk tre-
ningskonsept som optimaliserer prestasjon 
i forhold til arbeidskrav og redusere faren 
for belastningsskader.

Samarbeidsprosjekt mellom Marine-
jegerkommandoen, Norges Idrettshøy-
skole og FHS-NIH/F. 
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Hva skjer i kroppen?

TRENINGSPLAN 2
Militær kamptrening overkropp/bein.

HENSIKT: Styrketrening enkeltmann, overkropp og bein
ORGANISERING: Felles- eller sirkeltrening.
ANTREKK: Militært antrekk eller treningsklær
UV-ANLEGG: Gymsal eller uteplass
INTENSITET: Høy intensitet. Instruktør regulerer etter 
nivået i gruppen, men ca, 20 reps eller 1 min. pr. øvelse.
VARIGHET: Ca. 1 time inkludert oppvarming og tøying.

TRENINGSPLAN 1
Militær kamptrening Core.

HENSIKT: Styrketrening enkeltmann, core
ORGANISERING: Felles- eller sirkeltrening.
ANTREKK: Militært antrekk eller treningsklær
UV-ANLEGG: Gymsal eller uteplass
INTENSITET: Høy intensitet. Instruktør regulerer 
etter nivået i gruppen, men ca, 20 reps eller 1 
min. pr. øvelse.
VARIGHET: 1 time inkl. oppvarming og tøying.

Hva er muskelskjelett belastningsskader? 
Det korte svaret er: skade/smerter i kjer-
nemuskulaturen. Løsningen for å unngå 
dette kan være variert og regelmessig 
trening som beskrevet under.

Kjernens viktigste funksjoner:
• Motstå krefter utenfra.
•  Sørge for at ryggen ikke krummes eller 

hyperekstdenderes (overstrekke) unød-
vendig.
• Motstå rotasjonskrefter.
• Holde kroppen stabil.

I forhold til anatomien er det viktig å huske 
at ikke alle magemusklene stabiliserer. 
Musklene som er involverte er transversus 
abdominis, og disse skal i samarbeid med 
multifidene (ryggmuskler) som ligger nær-
mest ryggraden, stabilisere kroppen.
Det kan i starten være en utfordring å få 
kontakt med kjernemuskulaturen samt 

opprettholde denne kontakten med kva-
litet over tid, enten det er i øvelser eller i 
hverdagen. Etter hvert som man lykkes 
mer og mer, bør man bygge opp holdetiden 
for å trene utholdenhet.

Når man trener kjernemuskulatur er det 
en grei tommelfingerregel at man skal 
KLARE Å PUSTE samtidig! Dette er en fin 
tilnærmingsmåte for å regulere kraft og 
nyansere mellom den ulike muskulaturen 
man benytter seg av. Målsetting: Stabilisere 
ryggen mens man gjør noe annet.

Hvordan vi står og går, vår holdning, har 
også noe å si i denne sammenhengen. Kur-
vaturene i ryggen og bekkenets posisjon 
påvirker direkte muskulaturen i ryggen og 
skaper ulike forutsetninger for å kunne få 
kontakt med rett muskulatur, samt kan 
være en medvirkende årsak til bla. ryggpla-
ger. 

Ofte kan en del av årsaken stamme fra 
for kort muskulatur. Enklest er dette å 

illustrere ved at man 
har for korte hofte-
leddsbøyere. Dette 
fører til at bekkenet 
vippes fremover 
hvis man ikke bru-
ker annen musku-
latur for å utjevne 
disse kreftene. Da vil 
draget fra hofteledds-
bøyerne føre til økt 
svai i korsryggen, som 
igjen ofte fører til at 
r yggmuskulaturen 
står i spenn. Disse 
trøttes da ut og man 
får etter hvert ubehag og smerter i ryggen. 
Det er derfor viktig å korrigere for hold-
ningsproblemer der dette er relevant. «En 
kilo øvelse er bedre enn ett tonn teori.»1

ØVELSE BELASTNING
Ferdigstilling 1 min
Planke 1 min
Sideplanke 1 min pr side
Rett sit up - ben i bakken 20 reps
Rygghev (armer frem) 20 reps
Rett sit up - ben 90 grader 20 reps
Benløft bak 20 reps
Rett sit up - ben 180 grader 20 reps
Kombinasjonsløft - ben og rygg 20 reps
Get up sit up  20 reps
Kombinasjonsløft - vugge 20 reps
Bekken løft (på mattekant) 20 reps
Diagonalløft liggende 20 reps
Benhev 20 reps
Diagonalløft knestående 20 reps
Skrå sit up 20 reps
Overkroppsrotasjoner 20 reps
Sit up - ta på hælen 20 reps

ØVELSE BELASTNING
Push up - vanlig 10 reps
Squat 20 reps
Push up - bredt grep 10 reps
Utfall 40 reps
Push up - smalt grep 10 reps
Motsatt planke på albuer 1 min
En arms push ups 5/5 reps
Bordet 1 min
Power ups 10 reps
Bordet med beinløft 10 reps pr fot
Hindu push up 10 reps
Bro + press 10 reps
Planke - ferdigstilling 10 reps
Hoderulle frontal 1 min
Ryggliggende bro - høyre/venstre 15 reps pr fot
En fots squat 10 reps pr fot
Sideliggende benhev 30 reps pr fot
Gåsegang 20 m

Dagen derpå 
meldte imidlertid 

flere at de var 
støle i muskulatur 
som de egentlig 

ikke visste de 
hadde…

Det finnes ingen 
«quick-fix» for å 
få ned antallet 

belastningsska-
der, men undersø-
kelser har vist at 

trening synes å ha 
en god effekt.

NOF minner om at du 
som medlem får et 
meget godt produkt 
fra Vertikal Helsefor-
sikring til svært redu-
sert pris – les mer på 

www.nof.no

1 UD 5-148 Den enkelte mann, 1954. Pkt. 8 Råd til 
instruktøren.

Treningsøkter hentet fra «M
ilitæ

r kam
ptrening»
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HISTORIE

De fleste av dem hadde vært borte i fem 
år, ja, noen tidligere hvalfangere endog i 
seks år. De første dagene fikk de ulike vakt-
oppdrag i Oslo. Blant annet på Slottet. Etter 
en uke ble avdelingen oppløst, og mann-
skapene fordelt til nyopprettede avdelinger 
over hele landet. Det skulle gå 10 år før de 
fikk kontakt med hverandre igjen. Slik var 
hjemkomsten til No 5 Troop/10 Inter Allied 
(Army) Commando. 

Dette kompaniet var den eneste norske 
hæravdeling som kjempet samlet på konti-
nentet under 2. Verdenskrig. Avdelingen ble 
opprettet i oktober 1942. Mannskapene ble 
rekruttert fra den norske brigaden i Skott-
land. De to første vintrene deltok de i raids 
mot norskekysten med 30. og senere 54. 
(norske) MTB flotilje. Sin første falne hadde 
de under et raid mot gruvene i Sagvågen på 
Stord natt til den 24. januar 1943. Operasjo-
nene ga viktige erfaringer på godt og vondt. 
For avdelingen var det viktig at alle etter hvert 
fikk erfaring fra skarpe oppdrag. 

Våren 1944 var avdelingen klar for del-
takelse i Operasjon Overlord. I utgangspunk-
tet var de tiltenkt en rolle i gjenerobringen 
av de britiske kanaløyene, men dette ble 
det ikke noe av. Det skulle derfor drøye helt 
til november før de ble satt inn på kontinen-
tet. Den 1. november 1944 deltok kompaniet 
i landgangsoperasjonen mot Walcheren i 
Nederland. De kom i land som en del av 
andre landgangsbølge, og var den første 
dagen engasjert i opprenskingen av selve 
byen og de tyske kystfortene som lå i umid-
delbar nærhet. Etter landsettingen i West-
kapelle kjempet de langs et smalt dike mot 
nord i syv døgn før de tyske forsvarerne 
overga seg. Det kom blant annet til harde 
kamper i byen Domburg. No 5 Troop hadde 
fire falne og en rekke sårede i løpet av disse 
dagene. Blant de sårede var kompanisjefen 
og en av troppssjefene. 

Etter kampene på Walcheren, ble kom-
paniet brukt til patruljetjeneste i deltaet der 

elva Maas renner ut i Nordsjøen. Tyskerne 
holdt området på nordsiden av Maas. I 
midten av januar 1945 ble de satt inn i et 
angrep mot et tysk støttepunkt ved 
Kapelche Veer. I løpet av noen nattetimer 
mistet kompaniet fire soldater, og hadde 
nok en gang en rekke sårede. Dette var den 
siste operasjonen de deltok i på kontinentet. 
I slutten av januar ble de trukket tilbake til 
Storbritannia, etter anmodning fra norske 
militære myndigheter. De skulle holdes klare 
for innsetting i Norge. I begynnelsen av mai 
ble de overført til Stockholm i sivile klær. 
Commandouniformene måtte etterlates i 
Storbritannia. Det eneste de fikk lurt med 
seg som minne var den grønne comman-
dobereten. I Stockholm ble de kledd opp 
med svenske uniformer, på lik linje med de 
norske polititroppene. For karene i No 5 
Troop føltes det som en nedtur. De var stolte 
over å være «commandos», og likte ikke at 
de nå fikk samme stempel som troppene 
fra treningsleirene i Sverige. 

Kort tid etter hjemkomsten ble de, som 
fortalt, splittet opp og fordelt dit kompe-
tansen var påkrevd. Det er sikkert forståe-
lig av militærfaglige hensyn, men så For-
svaret menneskene bak uniformen? Mange 
år senere skrev kompanisjefen blant annet 
følgende i en hilsen til sine soldater: «Det 
har vel ikke blitt noen dans på roser for 

mange av oss, de fleste av oss.» Denne 
setningen forteller om at det var tøffe utfor-
dringer de forhenværende commandosol-
datene stod overfor. De var glemt, både av 
Forsvaret og samfunnet!

I april 1955 tok en liten gruppe ildsjeler i 
kompaniet initiativ til å opprette en klubb for 
de gjenlevende norske commandos. Ideen 
var kanskje hentet fra Lingeklubben, som 
ble opprettet allerede i 1947. Etter det første 
møtet ble det utformet forslag til vedtekter 
for klubben. Paragraf 1 lyder som følger: 

Å samle flest mulig av de tidligere com-
mandosoldater i en klubb for å bevare og 
utbygge tradisjonen og det gode kamerat-
skap fra krigens dager ved: 

A.  Så langt evnen rekker å hjelpe og støtte 
hverandre

B.   Ved kameratslig (hyggelig) samvær å 
utveksle meninger og gjenoppfriske 
minner.

C. Å minnes våre falne kamerater. 

Dette ble utgangspunktet for en klubb som 
skulle komme til å eksistere i over 40 år. 
Det ble opprettet lokale grupper i Oslo, Ber-
gen og Trondheim. I tillegg startet klubben 
med utgivelse av sitt eget tidsskrift, «Com-
mandoposten». Dette tidsskriftet kom ut 
første gang i 1955, og med unntak av 1968 
kom det ut med flere utgaver hvert år helt 
frem til 1995. Commandoposten ble et vik-
tig bindeledd mellom medlemmene i klub-
ben. I den kom det på trykk historier fra 
krigstiden, brev og hilsener til medlemmene, 
adresselister, nekrologer og mye annet. I 
dag er Commandoposten en viktig kilde for 
å forstå hvordan veteranene fra No 5 Troop 
etter beste evne forsøkte å oppfylle klub-
bens formålsparagraf. 

Ved flere anledninger ble veteranene 
invitert tilbake til Walcheren av nederland-
ske myndigheter. Første gang var i forbin-

Om å komme hjem!
Det var ingen velkomstkomité som ventet, da en avdeling på drøyt 100 mann ankom  

Oslo østbanestasjon med toget fra Stockholm den 9. mai 1945.

KNUT WERNER-HAGEN (tekst)

SEREMONI: Gjenlevende norske veteraner samlet 
i forbindelse med det norske minnesmerket på 
Walcheren i november 2004.
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delse med 25-årsmarkeringen i 1969. Dat-
teren til en av veteranene fortalte for noen 
år tilbake at det besøket hadde sterk innvirk-
ning på faren. Han hadde i årene etter krigen 
klart seg godt, men den dagen de kom til 
Westkapelle på Walcheren skjedde det noe 
med ham. Det skulle gå flere måneder før 
han ble seg selv igjen, fortalte hun. Det er 
sannsynlig at post traumatisk stress syn-
drom (PTSD) må ha rammet mange av vete-

ranene i No 5 Troop. Intensiteten og omfan-
get av de kampene de deltok i la tragisk nok 
grunnlaget for det. 

En av veteranene forteller at for ham var 
de første årene de vanskeligste. Det var rike-
lig tilgang på drikkevarer, og mange fikk pro-
blemer med alkohol. Det var vondt å se at 
flere tok sitt eget liv i årene etter krigen. For 
ham personlig tok livet en vending i riktig 
retning da han giftet seg og etter hvert fikk 

barn. Det gjorde livet verdt å leve, og har vært 
til uvurderlig hjelp for meg, forteller han. 

I dag er det bare fire commandos i live. 
De er glade for at arven etter No 5 Troop 
føres videre av Forsvarets spesialkom-
mando. På mange måter er det først i de 
senere år at de har fått følelsen av å bli 
verdsatt her hjemme for det de gjorde under 
2. verdenskrig. 

Behandlingen av veteranene fra Com-
mandokompaniet er et av flere mindre gode 
eksempler på hvordan Forsvaret i tiårene 
etter krigen forsømte å ta vare på krigsve-
teranene etter at de kom hjem. Vi ser klare 
paralleller til dagens veteranpolitikk. Oppret-
telsen av Forsvarets veterantjeneste for 
noen år tilbake, etableringen av veteransen-
teret på Bæreia og ikke minst innsatsen som 
gjøres gjennom Forsvarets sanitet, er store 
skritt i riktig retning. Til tross for dette er 
det langt igjen. Stortingets handlingsplan 
må tas på alvor av Forsvaret. En oppfølgings-
periode på ett år er etter manges mening 
alt for lite. En amerikansk veteranundersø-
kelse viser at 5 prosent av Afghanistan-
veteranene deres har store problemer. Flere 
forhold tyder på at situasjonen ikke er like 
ille blant norske veteraner. Likevel kan vi fort 
snakke om mer enn hundre veteraner som 
trenger solid oppfølging, og det bare blant 
våre veteraner fra Afghanistan.

Dagens veteraner fortjener ikke å lide 
samme skjebne som veteranene fra Com-
mandokompaniet. La oss håpe at det er 
mulig å følge våre veteraner helt hjem!

1. NOVEMBER 1944: Det norske Commandokompani (No 5 Troop) heiser flagget på Walcheren. 

MAI 1945: Det norske Commandokompaniets 
siste oppstilling. Festningsplassen på Akershus. 
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allikevel er det lurt å skaffe seg litt kunn-
skap om dette, både for å kunne vurdere 
hva man trenger og for å få best mulig dek-
ning så billig som mulig. 

EnKlErE å ByttE SElSKap. hvordan skal 
man da finne frem i denne jungelen av til-
bud, telefonselgere og bonusdrevne forsi-
kringsagenter med Colgate-glis og dådyr-
øyne? heldigvis har forsikringsbransjen 
blitt mer transparent, og det er i dag mulig 
å bytte selskap med en overføringsperiode 
på 35 dager. man slipper med andre ord å 
vente til neste hovedforfall.  

Kampen om de norske forsikringskun-
dene er hard, og hele 468 000 kunder byt-
tet selskap i 2011. hvis du er motivert nok 
til å sjekke litt, har man i dag muligheter til 
å sammenligne anbud.  «Tjenestetorget» 
er Skandinavias største anbudstjeneste, 
og har siden oppstarten i 2004 hjulpet mer 
enn 300 000 nordmenn å innhente tilbud. 
her kan man enkelt gå inn og få opptil fem 
anbud på de aktuelle forsikringene.   adres-
sen er www.tjenestetorget.no 

lojalItEtSBonuS. de fleste selskapene 
opererer med lojalitetsbonuser og ekstra 
rabatter hvis man samler flere forsikringer. 
hvis man utnytter dette maksimalt, vil man 
eksempelvis kunne få opptil 40 prosent 
rabatt hos vår hovedsamarbeidspartner, 
SpareBank 1. i tillegg gir noen selskaper deg 
bonus hvis det er lenge siden du hadde en 
skade. 

noEn VIKtIgE BEgrEpEr. For å få mest 
mulig utbytte av å lese forsikringstilbud og 
vilkår, kan det være lurt å sette seg litt inn 
i de viktigste faguttrykkene som brukes. 
Som en liten innføring har vi samlet noen 
av de viktigste begrepene: 

anSVarSForSIKrIng. ansvarsforsikring 
er en lovpålagt forsikring du må ha som 
eier av motorkjøretøy. ansvarsforsikringen 
dekker skader som du er ansvarlig for på 
annen fører, passasjer, personer utenfor 
kjøretøyet, samt skader på andre kjøretøy, 
bygninger og gjenstander.

aVKortnIng. avkortning vil si at du kan få 
reduksjon i skadeoppgjøret dersom du har 
brutt sikkerhetsforskriften; forsettlig eller 
grovt uaktsomt har fremkalt skaden. der-
som du for eksempel på skadetidspunktet 
har overskredet den årlige kjørelengden du 
har i bilforsikringen, så vil erstatningsut-
betalingen kunne bli lavere.

BonuS. Bonus er den prismessige fordelen 
du opparbeider deg over tid ved skadefri 
kjøring av motorkjøretøy eller andre ska-
deforsikringer.

dElKaSKo. delkasko er en dekningstype 
ved forsikring av motorkjøretøy, og betyr 
at forsikringen dekker skader som følge av 
brann, tyveri, hærverk i forbindelse med 
tyveri, samt glasskader.

EgEnandEl. egenandel er det beløpet du 
selv må betale dersom du velger å la for-
sikringen dekke en skade.

FErIEaVBrudd. Ferieavbrudd innebærer 
at en skade forårsaker at ferien ikke kan 
gjennomføres som planlagt, for eksempel 
som følge av tyveri, brann eller kasko-
skade. Forsikring mot ferieavbrudd kan 
kjøpes som tilleggsforsikring til enkelte 
forsikringer.

Fg-godKjEnt alarm. alarm godkjent av 
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemd.

ForSIKrIngSaVtalEloVEn, Fal. Forsi-
kringsavtaleloven er det lovverket som 
forsikringsselskapene må forholde seg til.

ForSIKrIngSBEVIS. Forsikringsbeviset er 
det dokumentet du får tilsendt fra forsi-
kringsselskapet etter at du har kjøpt for-
sikring. Forsikringsbeviset gjengir alle 
detaljer i Forsikringsavtalen.

ForSIKrIngSSum. den summen som for-
sikringsselskapet er ansvarlig for. denne 
summen danner grunnlaget for prisen på 
forsikringen.

ForSIKrIngSVIlKår. Forsikringsvilkårene 
er en spesifikasjon av bestemmelsene i 
forsikringen. Forsikringsvilkårene spesifi-
serer bl.a. hva som dekkes og ikke dekkes 
av forsikringen. Forsikringsvilkårene frem-
kommer i forsikringsbeviset.

grunnBEløpEt I FolKEtrygdEn (g). 
Grunnbeløpet benyttes ved fastsettelse 
av pensjonspoeng og beregning av pensjo-
ner fra folketrygden. G fastsettes hvert år 
av Stortinget, og gis normalt virkning fra 1. 
mai.

InnBo og løSørE. innbo og løsøre er to 
ord med samme betydning. Fellesbegrep 
for ting i boligen, som: møbler, inventar, 
pyntegjenstander, elektriske husholdnings-
artikler, klær, bøker, sykler, verktøy, sports-
utstyr, barnevogn, etc.

KaSKo og KaSKoSKadE. Kasko er en dek-
ningstype ved forsikring av motorkjøretøy, 
og betyr at forsikringen dekker skader ut 
over delkasko. det vil si plutselige og ufor-
utsette skader på eget kjøretøy som skyl-
des ytre påvirkning, for eksempel: Velt, 

FOrSIKrINgSJUNgElEN
For de fleste av oss kommer neppe forsikringsvilkår opp på topp ti-listen over ting  

vi liker å lese. liten skrift, et uforståelig språk og massive innslag av innskutte bisetninger,  
er dagligdags i disse heftene som sendes ut med jevne mellomrom. 

TOrbjørN liEsTøl (tekst)
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utforkjøring, hærverk, kollisjon med andre 
kjøretøy, kollisjon med faste gjenstander 
og kollisjon med dyr. 

KJØRELENGDE. Forventet kjørelengde på 
motorkjøretøy. Normalt for en periode på 
ett år. 

MEDISINSK INVALIDITET. Med medisinsk 
invaliditet menes den funksjonsreduksjon 
du får som følge av varig skade på krop-

pen. Graden av medisinsk invaliditet fast-
settes etter tabeller utarbeidet av Riks-
trygdeverket, og er felles for alle forsi-
kringsselskap.

OPPSIGELSESFRIST. Med oppsigelsesfrist 
menes hvor lang tid før flytting eller opp-
sigelse av en forsikring selskapet skal 
varsles. Oppsigelsesfristen for å flytte 
forsikringen fra ett forsikringsselskap til 
et annet er 35 dager. Dersom det er forny-

else, kan du si opp forsikringen helt frem 
til hovedforfall.

RETTSHJELP. Dekning av advokatutgifter 
når du kommer opp i en tvist som privat-
person eller eier av bolig, bil, båt eller ting 
som har slik dekning i forsikringsavtalen.

STARTBONUS. Den bonus du blir tilbudt 
første gang du kjøper forsikring av motor-
kjøretøy.



 OPS-CORE  Ballistisk hjelm, på vei inn i Forsvaret 

Hva er spesielt med hjelmen? 

Full pakke. I tillegg til lavere vekt og økt beskyttelse er den viktigste nyvinningen likevel at hjelmen går fra å være bare hodebe-
skyttelse til å være sentrum i et helt system. OPS-Core Ballistic Helmet er utstyrt med picatinny-skinner, braketter og borrelåser 
beregnet på å feste en lang rekke forskjellige hjelpemidler. 
Ekstra kjevebeskyttelse (mandible), nakkebeskytter og sideplater kan klikkes på enkelt og sørger for å beskytte et større område. 
Hjelmen har en egen brakett som er tilpasset nattoptikken (NVG-ene) som allerede er i bruk i Forsvaret. I tillegg er det mulig å feste 
videokamera og forskjellige typer lys på den. 
Sambandsutstyr, hørselvern, oksygenmaske, visir og picatinny-adapter kan også festes rett på hjelmen. Dessuten blir det nå slutt på 
fomling med strikken for å klare å få på seg hjelm og briller samtidig. Heretter klikkes brillene rett på et feste på hjelmen. Dersom 
det skal monteres tungt utstyr foran på hjelmen – som for eksempel nattoptikk-monokler (NVG) – så finnes det også motvekter til å 
feste bak på hjelmen for å stabilisere belastningen.  
 

Forsvaret har inngått en rammeavtale på 
140 millioner kroner over sju år med den 
amerikanske produsenten OPS-Core.  

Forsvaret får nå en hjem som ikke bare be-
skytter soldaten, men også  en hjelm som er 
tilpasset alt utstyret som kan festes på ho-
det. 

Tekniske data: 
Vekt: 1328g Str M/L  
Beskytter mot: 
 Fragmenter  
 9 mm 
Dette er markedets 
letteste mest stabile 
ballistiske hjelm 
 

Contour+2 er det neste skrittet innen 
action-kameraer. De har laget et kamera 
som ikke bare er enda enklere å bruke, 
men som også har bedre bildekvalitet, 
forbedret GPS- og fjernkontroll via 
Contour-applikasjonen. Kamerat kan 
enkelt festes på et våpen eller OPS-Core 
hjelmen via picatinny rail. 

ESS anerkjente og mest anvendte 
taktiske brille. 
Brillen gir full splintbeskyttelse. 
Ved å anvende ESS Pivot Strap og ARC 
Adapter, kan brillen enkelt festes til 
Ops-Core’s ARC Rail.  

Princeton Tec’s nyeste hjelmlykt for 
montering på Ops-Core’s ARC Rail. 
Lykten anvender AA batterier, og 
kommer i lyskonfigurasjonene IR/
HVIT.  

Ops-Core Side Covers øker 
dekningsarealet og gir 9mm/
fragment beskyttelse.  

Peltor Aktive hørselvern, med kommuni-
kasjonsmulighet. 
ARC Adapter tillater innfesting mot Ops-
Core’s ARC Rail. Du kan også monter på 
dine utleverte hørselsvern med samme 
adapter.  

Princeton Tec’s LED lykt for montering i 
Ops-Core’s VAS Shroud. 
Lykten er konfigurert med IR, RØDT og 
HVIT lys.  
Hodebånd medfølger.  

Ops-core ACH Occ-dial liner kit kan man juster 
paddingen i hjelmen. Paddingen kommer i to 
størrelser. Medium og Large 

Ops-Core front Covers øker deknings-
arealet og gir 9mm/fragment beskyttel-
se.  

Princeton Tec’s LED lykt for montering på Ops-
Core’s ARC Rail 
Lykten er konfigurert med IR, RØDT og HVIT lys. 

OPS-CORE BALLISTISK HJELM

PÅ VEI INN I FORSVARET

Forsvaret får nå en hjelm som ikke bare 
beskytter soldaten, men også en hjelm som 
er tilpasset alt utstyret som kan festes på 
hodet.

HVA ER SPESIELT MED HJELMEN?  
I tillegg til lavere vekt og økt beskyttelse 
er den viktigste nyvinningen likevel at hjel-
men går fra å være bare hodebeskyttelse 
til å være sentrum i et helt system. OPS-
Core Ballistic Helmet er utstyrt med picati-
nny-skinner, braketter og borrelåser bereg-
net på å feste en lang rekke forskjellige 
hjelpemidler.

Ekstra kjevebeskyttelse (mandible), nak-
kebeskytter og sideplater kan klikkes på 
enkelt og sørger for å beskytte et større 
område.

Hjelmen har en egen brakett som er til-
passet nattoptikken (NVG-ene) som allerede 
er i bruk i Forsvaret. I tillegg er det mulig å 
feste videokamera og forskjellige typer lys 
på den. Sambandsutstyr, hørselvern, oksy-
genmaske, visir og picatinny-adapter kan 
også festes rett på hjelmen. Dessuten blir 
det nå slutt på fomling med strikken for å 
klare å få på seg hjelm og briller samtidig. 
Heretter klikkes brillene rett på et feste på 

hjelmen. Dersom det skal monteres tungt 
utstyr foran på hjelmen, som for eksempel 
nattoptikk-monokler (NVG), så finnes det 
også motvekter til å feste bak på hjelmen 
for å stabilisere belastningen.

Forsvaret har inngått en rammeavtale på 140 millioner kroner over sju år  
med den amerikanske produsenten OPS-Core.

Tekniske data
Vekt: 1328 g str. M/L
Beskytter mot:  Fragmenter,  9 mm
Dette er markedets letteste mest stabile bal-
listiske hjelm.
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NOFKA

NOFKAs sentralstyre er en sam-
mensetning av kadetter fra de tre 
krigsskolene. Styret har fire styre-
møter i året og er til for å gi kadet-
tene en bedre hverdag.  

TOR-ESPEN JOLMA, LEDER NOFKA  (tekst)

Hver enkelt skole har i tillegg egne lokal-
styrer som tar for seg saker som kan løses 
på lokalt nivå.

Det skjer mye i NOF om dagen, og dette 
påvirker selvfølgelig kadetten. Hvordan kom-
mer hverdagen til å se ut når jobben som 

troppsjef skal løses? ATF er høyaktuelt og 
NOFKA er meget tilfreds med at NOF har gått 
i brudd på det som ble framstilt. Det er tross 
alt vi kadetter som kommer til å kjenne på 
konsekvensene av en ATF som ikke holder 
mål. Kadettene venter også på hvordan vak-
tordningen kommer til å løses på de forskjel-
lige skolene, da praksisen er svært ulik. Dette 
vil for noen medføre ulemper, for andre for-
deler. Det som er sikkert er at den nye ATF 
ikke tar høyde for kadetter som går vakt og 
får et dilemma med oppbyggende timer som 
skal avspaseres der det ikke er tid og rom 
for det. Kompetansemeldingen er interes-
sant, da denne kommer til å si noe om hvor-
dan Forsvaret skal driftes videre og hvordan 

man skal samles og se samme veien. Spe-
sielt i Hæren er det viktig å se samme veien 
og gjøre ting likt om vi skal fungere som det 
vi nettopp er, ÉN hær med ÉN brigade. 

NOFKA har et eget handlingsprogram 
som fastsettes av deltakerne på elev- og 
kadettkonferansen. Punktene på handlings-
programmet er sakene vi i styret kontinuer-
lig arbeider med. Handlingsprogrammet 
finner du på www.kadett.no. For at vi i 
NOFKA skal kunne gi deg som kadett en 
enklere hverdag, er det viktig at DU tar for-
bindelse med din representant om det er 
noe du lurer på eller om du har saker som 
opptar deg og dine medkadetter. Vi strekker 
oss langt for dere. 

Hva opptar kadetten?

Ved Sjøkrigsskolen tilbyr 
Befalsskolen for Sjøforsvaret 
(BSS) personer med teknisk 
fagbrev en mulighet for  
videreutdanning tilsvarende 
grunnleggende offisersut-
danning, uten krigsskole.

DAG MORTEN K. FAGERDAL (tekst)

«Innføringa av «SNU 09!» er eit heilt nød-
vendig tiltak for å sikre eit tilstrekkeleg tal 
kompetente kvinner og menn i framtidas 
sjøforsvar»

Slik omtalte nåværende generalinspek-
tør i Sjøforsvaret (GIS), kontreadmiral Bernt 
Grimstvedt, det som nå kalles Grunnleg-
gende befalsutdanning (GBU) modul II. I 
2007 innførte Sjøforsvaret, som en følge 
av manglende teknikermasse, et alternativ 
til krigsskoleutdanning for teknikere med 
fagbrev. Dette for å beholde den kritiske 
kompetansen, som allerede var i ferd med 
å forsvinne til mer attraktive sivile arbeids-
plasser. Målgruppen er teknikere med fag-

brev uten allmennfaglig kompetanse i Sjø-
forsvaret. Tiltaket ble kalt SNU 09, og var 
den første av sitt slag i Forsvaret. 

Ordningen foregår i sin helhet ved Sjø-
krigsskolen i Bergen, samt enkelte studie-
plasser ved Bergen Maritime. Utdanningen 
er lagt opp etter Sjøkrigsskolens akade-
miske utdanning, med unntak av første 
utdanningsår der elevene tar forkurs inge-
niør. Fra og med tredje semester får elevene 
utdanning på lik linje med kadettene, med 
unntak av ledelsesfagene, og ender sin 
utdanning etter tre og et halvt år med en 
bacheloroppgave. De er nå ferdigutdannede 
ingeniører innen sine fagfelt. Studier ved 
Bergen Maritime følger en teknisk fagskole, 
der første semester tilbringes ved Sjøkrigs-
skolen sammen med de øvrige modul II-
elevene, deretter to år på teknisk fagskole. 
Ved påbegynt utdanning tilsettes elevene 
som konstabler det første året, for så å bli 
kvartermestere i Sjøforsvaret dersom de 
ikke har høyere grad fra tidligere, på avde-
lingsbefalsvilkår.

Etter endt utdanning tjenestegjør inge-
niørene og elevene ved Bergen Maritime 
sine pliktår tilsvarende antall år på skolen, 
i en av Sjøforsvarets avdelinger. Under plikt-
tjenesten skal kvalifiseringskurs normalt 

tilbys til ingeniørene, ved gjennomført kva-
lifiseringskurs vil personellet ha utdannings-
nivå GOU eller tilsvarende. Når plikttjenes-
ten er fullført gis ingeniørene rett til yrkes-
tilsetting og opprykk til løytnant, mens 
elevene ved Bergen Maritime vil fortsette 
på avdelingsbefalskontrakten.

«Det vil være særs alvorleg  
for Forsvaret om vi ikkje greier 
å bemanne våre fartøy og 
avdelingar med personell 
som har rett kompetanse»

Kontreadmiral Bernt Grimstvedt  
til «F» 2007.

Ved å innføre GBU modul II har Sjøforsvaret 
innsett behovet for å beholde og videreut-
danne kritisk kompetanse. Likevel viser 
Sjøforsvaret mangel på å ta vare på elevene 
ved å innføre store forskjeller i rettigheter 
og lønnsalternativ. NOFKA vil derfor jobbe 
for å bedre vilkårene og lønn for elevene 
ved GBU modul II på lik linje med kadettene, 
med tanke på lønnsalternativ og familietil-
legg. 

GBU modul II
Alternativ til krigsskole og kompetansebygging i Sjøforsvaret
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NEON

NEON har siden 2009 jobbet 
med å innføre studiepoeng 
for befalsskoleutdanningen i 
Norge. Resultatet sitter langt 
inne, men nå setter vi inn 
trykket!

ANDERS HORTEN, LEDER NEON (tekst)

Norges Offisersforbunds elevutvalg (NEON), 
som representerer alle landets befalssko-
leelever, jobber med flere ulike saker. En av 
fanesakene er at befalsskoleutdanning, 
GBU, skal være studiepoenggivende. I dag 
er det ingen befalsskoler som gir studie-
poeng. Fram til 2006 ga Sjøforsvarets toår-
ige befalsskole 60 studiepoeng ved fullført 
praksisår. Samtidig ble elevene som gikk 
Heimevernets befalsskole tildelt 30 stu-
diepoeng, helt frem til 2010. I begge disse 
tilfellene hadde befalsskolene samarbeid 
med eksterne høgskoler som akkrediterte 
utdanningen. I Forsvaret er det fem insti-
tusjoner som er akkreditert som høgskole 
og som har faglige fullmakter til å etablere 
studier på bachelornivå. Det er de tre krigs-
skolene, Forsvarets Ingeniørhøgskole (FIH) 
og Forsvarets Høgskole (FHS). 

TOK OPP TRÅDEN. Allerede i 2009 var NEON 
i kontakt med FHS og Forsvarsstaben/Per-
sonell (FST/P) angående denne saken. 
Responsen var positiv fra FST/P, og FHS 
fikk i oppdrag å utarbeide et forslag til løs-
ning innen august 2009. Lite skjedde i 2009, 
og derfor tok vi igjen opp tråden i 2010. 
Forsvarets befalsskoleråd behandlet denne 
saken i et møte 24. mars 2010, og det ble 
der besluttet at FHS fikk ansvar for å «Kart-
legge hva som kreves for at befalsskolene 
skal kunne tildele studiepoeng».  Denne 
kartleggingen, samt flere synspunkter og 
anbefalinger, konkluderte med at det ikke 
var ønskelig å endre befalsskoleutdanningen 
i sin helhet, men at de stilte seg positive til 
at deler av utdanningen ga studiepoeng. 

Det første og største argumentet for at 
befalsskolene bør få studiepoeng, er at 
utdanningen vil få et høyere nivå og status 
ved at den kommer inn under kategorien 

«høyere utdanning» i utdanningssystemet. 
Dette er et solid kvalitetsstempel, ved at 
utdanningen må holde et visst faglig nivå i 
henhold til gjeldende regelverk. Følgelig vil 
en slik statusheving bidra til å øke rekrut-
teringen, da stadig flere av dagens ungdom-
mer vektlegger høyere utdanning (Statistisk 
sentralbyrå, 19. juni 2012). 

MULIGHETER I FØRSTEGANGSTJENESTE. 
Det finnes allerede muligheter for soldater 
i førstegangstjeneste til å avlegge eksamen 
i ulike studiepoenggivende emner mens de 
avtjener verneplikten. Disse studiene er 
inndelt i tre emner: Etikk og Militærmakt (5 
studiepoeng), Jus og Militærmakt (5 stu-
diepoeng) og Kropp, Bevegelse og Energi 
(5 studiepoeng). FHS har det faglige ansva-
ret for disse emnene, og det er de som 
utsteder karakterutskrift, mens undervis-
ningen gis der hvor soldatene er. FHS tilbyr 
på sin side stabs- og masterstudie samt 
enkelte emner på bachelornivå, mens alle 
krigsskolene og FIH også tilbyr utdanning 
på bachelornivå. Derfor er befalsskolene 
det eneste leddet i Forsvarets utdannings-
kjede hvor det ikke er tilbud om studiepo-
enggivende emner. NEON mener dette er 
lite hensiktsmessig. Utdanning burde alltid 
lønne seg.  

Et av problemområdene som har blitt reist 
er innpassing av studiepoengene fra GBU 
i Krigsskolens bachelorgrad. I FHS’ kartleg-
ging fremstod også dette som den største 
utfordringen. NEON er enig i at det kan være 
vanskelig å innpasse befalsskoleutdanning 
i krigsskoleutdanningen, og er derfor enig 
i at krigsskolene ikke bør endres på.  NEON 
mener på sin side at dette er en mindre 
problemstilling, siden krigsskolene fortsatt 
vil ha fullmakt til å avslå eventuelle søkna-
der om å få godkjent tidligere opptjente 
studiepoeng som en del av krigsskoleut-
danningen. 

NEON mener derfor at det i første 
omgang burde være et tilbud om å avlegge 
eksamener i ulike emner som inngår i utdan-
ningen, på frivillig basis, slik som i første-
gangstjenesten. Dette vil føre til at man har 
mulighet til å opparbeide seg studiepoeng 
også gjennom befalsskoleutdanning, og 
gjennom det øke rekruttering og interesse. 

NEON kommer til å fortsette å jobbe med 
denne saken, siden vi vet det er en sak som 
opptar mange av dagens og fremtidige 
befalselever. Målet er at alle som fullfører 
befalsutdanning i Forsvaret skal få mini-
mum 30 studiepoeng.

Statusheving av befalsskolene

Illustrasjonsfoto: Torgeir H
augaard,  Forsvarets m

ediesenter

Elever fra Forsvarets ingeniørhøyskole trener på cyberforsvar under en feltøvelse på 
Spåtind
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PENSJON

I det siste Befalsbladet hadde 
Kjell Tveiten en artikkel som 
tok for seg pensjonsforholdene 
for befal generelt. Kanskje 
kan dette være noen råd på 
veien mot egen pensjonist-
tilværelse?

TROND JØRGENSEN (tekst)

I erkjennelse av at det å gi råd om hva den 
enkelte bør gjøre er avhengig av mange 
forhold knyttet til den enkelte person, bør 
en være svært forsiktig med hvilke råd man 
gir. 

Jeg velger derfor å ta utgangspunkt i 
egen situasjon, beskrive de valg jeg har 
gjort, og komme med noen forklaringer på 
hvorfor jeg valgte det jeg gjorde! 

Kanskje den enkelte leser kan få noen 
stikkord som kan være til hjelp i egne valg?

FØRST NOEN KORTE FAKTA. Jeg er født i 
april 1954 og fylte 57 år i 2011. Jeg valgte 
å gå av ved første mulighet pr. 1. mai 2011.

Spørsmålet blir da kanskje: 

Har jeg angret på dette valget? Når 
bestemte jeg meg for å gå av ved fylte 57 
år? Hva gjorde jeg før jeg tok mitt valg? 
Hva gjør jeg videre? Angrer jeg? 
Nei ikke ennå. Ved å gå av ved fylte 57 år 
følte jeg at jeg gjorde noe som jeg selv 
hadde kontroll på; jeg tok selv avgjørelsen. 
Pensjonen kommer i posten den 20. hver 
mnd. 57 år er ingen høy alder, jeg har frem-
deles mange ressurser som kan benyttes.

Når bestemte jeg meg? 
Pensjonisttanken ble etablert ved fylte 50, 
men jeg tok et endelig valg først da jeg 
fylte 55 år. Jeg tilkjennega klart for mine 
omgivelser som familie, omgangskrets og 
arbeidsgiver hva jeg hadde bestemt meg 
for. I fellesskap fant min samboer og jeg 
ut at vi samtidig med avgang ville flytte 
tilbake til Kragerø hvor vi begge hadde 
vokst opp. Yngste barn ville være ferdig 
med videregående skole, og dermed på vei 
ut av redet.

Min gamle far ville være over 90 år, og 
trengte kanskje litt hjelp?
Hva gjorde jeg før jeg tok mitt valg? 
Jeg satt meg skikkelig inn i hva jeg ville få 
utbetalt, og hva jeg måtte gjøre for at alt 
skulle gå i orden i forbindelse med avgang. 
Regnestykket viste fort at det ikke var stor 
forskjell i disponibel inntekt mellom tjenes-
tepensjon og full lønn. I mitt tilfelle, hvor 
det var daglige utgifter til reise til og fra 
jobb, ville timeprisen som utgjorde forskjell 
mellom pensjon og full lønn være meget 
lav.

Hva gjør jeg videre? 
Jeg tar småjobber via eget firma, noe som 
faktisk har fungert meget godt til tross for 
et relativt labert arbeidsmarked.

Vi har i tillegg engasjert oss aktivt i lokal-

miljøet, gjennom foreningsarbeid, noe som 
stadig gir oss nye utfordringer. Pensjonist-
valget mitt medførte også at jeg fikk anled-
ning til å hjelpe min far i hans siste tid.

Sist, men ikke minst, er jeg dratt inn i 
pensjonistarbeidet i NOF, noe jeg setter 
umåtelig pris på. Er det noe som er viktig, 
så er det hvordan fremtidens pensjon vil bli 
seende ut for oss i Forsvaret.

Jeg er faktisk nå kommet i den situasjon 
at jeg lurer på hvordan jeg tidligere fikk tid 
til jobben!

Det neste spørsmålet jeg må ta stilling 
til er hva jeg gjør når jeg fyller 62 år? 

Lykke til med egne valg.

PS! Pensjonistutvalget informerer mer i 
neste utgave.

Pensjonsalderen nærmer seg

Man er leken og full av ressurser selv om pensjonistalderen er nådd.
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Midt-Norge

Det ble en hektisk, men svært inter-
essant og givende avslutning på året 
2012. Jeg hadde mitt første kvartal 
i ny jobb som heltidstillitsvalgt i NOF, 
noe som medførte at det ble en hel 
del nytt å sette seg inn i. Takk til dere 
medlemmer for tålmodigheten. I til-
legg kom bruddet i arbeidet med en 
ny arbeidstidsavtale for Forsvaret 
like før jul, noe som har ført til at 
informasjonsbehovet har vært og 
fortsatt er stort ute ved avdelingene.

NOF har endret på gruppelivsfor-
sikringen. Dette resulterte i lanserin-
gen av NOF Singel og NOF Familie nå 

i starten av 2013. Responsen og enga-
sjementet blant medlemmene har 
vært over all forventning. Det er for 
det første veldig hyggelig, og så moti-
verer det til å jobbe videre med å lage 
og utvikle enda bedre løsninger på 
dette feltet. I tiden fremover ønsker 
jeg å treffe flest mulig av dere for å 
informere om ordningen og svare på 
spørsmål dere måtte ha. Dersom du 
ønsker at NOF skal komme og infor-
mere ved din avdeling, må du gjerne 
ta kontakt for å avtale tid og sted.

Vi har nettopp arrangert et basis-
kurs for kadettene ved Luftkrigssko-

len, og vi ønsker å fortsette utover 
våren med å arrangere kurs der det 
er interesse og behov for dette. 
Neste basiskurs er på Ørland i uke 
12, og går fra onsdag til og med tors-
dag (20.–21.3). Ta kontakt dersom du 
ønsker å delta på dette kurset, eller 
om du ønsker at NOF skal komme og 
holde et kurs ved din avdeling. Inn-
holdet er organisasjonskunnskap, 
tariff, lover og avtaler, forsikringer 
med mer, og basiskurset er inngangs-
billetten til den meget gode kurspor-
teføljen til LO Stat.

Kristian Espenes

Nordland

Å være tillitsvalgt innebærer at en 
tar konfliktrollen for de ansatte i 
forhold til arbeidsgiver. Som tillits-
valgte har vi et ansvar for å sikre at 
den enkelte ansatte får tilstrekkelig 
med fritid, tilstrekkelig betaling og 
tilstrekkelig forutsigbarhet. Arbeids-
giver, på den annen side, har ønske 
om å presse ned utgiftene, ha den 
enkelte mer på jobb og øke fleksibi-
liteten i bruken av arbeidskraften. 
Det sier seg selv at dette kan skape 
en konflikt. Her er rollene som 
arbeidsgiver og tillitsvalgt avgjø-
rende for å skape et demokratisk 

arbeidsliv. Det er svært viktig at disse 
rollene holdes adskilt i forhold til sak 
og person. I tillegg er det viktig at de 
ansatte, som gir tillit til sine tillits-
valgte, erkjenner at det å oppnå 
ønskede løsninger må skje i henhold 
til avtaleverk og etter et «gi og ta»-
prinsipp. Arbeidsgiver må også 
erkjenne at den tillitsvalgte har en 
rolle som skal fylles, og gi rom og 
anerkjennelse for den funksjonen 
som utføres.

I region Nordland har det de siste 
månedene vært utfordringer knyttet 
til den tillitsvalgtes rolle. Press fra 

ledelsen og press fra medarbeidere 
som ikke er konstruktivt, bidrar ikke 
til en demokratisk og god arbeids-
plass. Støtt opp om din tillitsvalgte, 
bidra ved å spille inn gode forslag til 
løsninger på konflikter eller rådende 
problemstillinger. Den tillitsvalgte 
er der for deg, og det er ikke alltid 
det er like greit å stå «alene» i kon-
flikt. 

Støtt NOF i arbeidet med å ta vare 
på deg!

 
Bjørn Tore Wold

Fra Troms og Finnmark

Kontroll- og varslingsstasjonen CRC 
Sørreisa sikrer NATO og nasjonalt 
beslutningsgrunnlag gjennom tids-
messig overvåkning av luftrommet. 
Stasjonen hevder suverenitet på vegne 
av nasjonen og alliansen, og er en vik-
tig bidragsyter i myndighetsutøvelse 
gjennom effektiv bruk av luftmakt. 
Dette oppdraget løses sammen med 
søsterstasjon i sør, CRC Mågerø. Under 
mottoet «Din trygghet – vårt ansvar» 
arbeides det i operasjonsrommet til 
alle døgnets tider – hele året. I tillegg 
til daglige luftoperasjoner støttes også 
Sjøforsvaret, Hæren og Sivilforsvaret 
på ulike måter. Stasjonen gjennomgår 

i disse tider en spennende utvikling 
med innfasing av nytt kommando- og 
kontrollsystem, og i nærmeste frem-
tid vil det bli bygget nytt depot, skole-
bygg og befalskvarter.

OT&E NH90 driver med operativ 
testing og evaluering av NH90. Dette 
arbeidet er nå inne i en fase hvor man 
har to helikoptre som blir brukt til tes-
tingen. Det tredje er under mottaks-
kontroll, og forventes til Norge i nær 
fremtid. Den moderne teknologi som 
NH90 er utstyrt med, krever andre 
løsninger enn tradisjonelle helikop-
tertyper. NH90 har en rekke avanserte 
systemer som teknisk, operativt, og 

støttepersonell skal lære å bruke/
vedlikeholde. OT&E støtter også FLO 
Luftkapasiteter, hvor NH90 brukes til 
testing på Kystvakt v/Svalbardklas-
sen, Nordkappklassen og på Fregatt- 
v/Nansenklassen. I alle testene har 
NH90 blitt parkert i fartøyenes hangar, 
hvor videre tilpasninger skal utføres. 
Avdelingen som gjennomfører ope-
rativ testing og evaluering av NH90 
er organisert under 139 Luftving på 
Bardufoss flystasjon.

Jan Helge Andersen 
Pål B. Nygaard
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OMTV/HTV FLO

Samarbeid. Det er mye snakk om 
samarbeid for tiden. Dette går på 
hvordan man snakker og koordinerer 
seg, organisasjoner og partsledd 
imellom.  

I FLO har vi hyppig snakket om 
hvordan forbedre samarbeidet, gitt 
vanskeligheter slik de fremstod i tid-
ligere prosesser.  I FLO, som andre 
steder, dreier samarbeid seg om 
hvordan de tillitsvalgte på alle nivå 
får bedre resultat med – heller enn 
uten.  Det samme gjelder selvfølge-
lig mellom organisasjonene og 
arbeidsgivers representanter på alle 

nivå. Samarbeid betinger solidaritet 
i hvordan man deler informasjon og 
hvordan man støtter opp om saker 
mellom nivåene.  Det sier seg selv at 
dersom alle har den samme infor-
masjonen, så er man bedre stilt til å 
kunne påvirke saken i en god retning 
– og det er når informasjon holdes 
tilbake at de største utfordringene 
viser seg.  Kravene til informasjons-
deling er derfor også sterkt under-
bygget i felles avtaleverk.

Med samme informasjon og et 
sunt kommunikasjonsklima er det 
ytterligere én faktor som gir suksess 

– det å se at sakene svært sjelden 
debatteres med ensidig gevinst for 
øyet, i alle fall fra de tillitsvalgte.  
Sakene som fremmes skal eksem-
pelvis ikke bare gi arbeidsgiver effekt 
og arbeidstaker ulempe, og vice 
versa.  Vi jobber som oftest sammen 
– for det beste resultat for alle parter.  
En styrke blant de fleste organisa-
sjonene i FLO er hvordan vi evner å 
koordinere oss både i forkant og 
under forhandlinger. Solidariteten, i 
tillegg til samarbeidet, gir styrke.

Kennet Bergland

Østlandet

Ny ATF vil bety mye for oss som job-
ber i Forsvaret. Selv om det er flere 
gode elementer i arbeidsgivers for-
slag, kommer vi helhetlig dårlig ut av 
avtalen. Det er mange enkeltpunkter 
som vi ikke kan akseptere. Det kan 
være tøft å bryte forhandlingene om 
en så viktig avtale, og det har derfor 
vært viktig for oss å kunne holde med-
lemsmøter for å informere om årsa-
ken til bruddet. Vi vil takke for tilba-
kemeldingene vi har fått fra medlem-
mer i ATF-saken. Disse er viderefor-
midlet til forhandlingsavdelingen, og 
gjør oss sterkere i vår sak. Vi vil holde 

dere oppdatert om prosessen videre.
Kompetanseheving av tillitsvalgte og 
medlemmer er en av våre kjerneopp-
gaver. Kursoversikt og påmelding til 
kurs vil du nå også finne under NOF-
Akademiet på våre hjemmesider. 

April er tid for skatteoppgjør. I 
Norge har vi et skattesystem som 
innebærer at vi slipper å skatte av 
kostnader vi har til å komme oss på 
jobb. Dette er spesielt viktig for oss i 
Forsvaret, hvor mange har til dels store 
kostnader med pendling til arbeids-
plassen, og til kost og kvarter. I ukene 
etter påske vil vi derfor arrangere 

medlemsmøter med tips og råd for 
føring av de mest aktuelle fradrags-
postene.  Informasjon om skattemø-
tene vil bli distribuert over vår OTV-info 
på FIS/B. I perioden fremover vil flere 
lokalforeninger avholde sine årsmøter. 
Lokalforeningene er et glimrende 
organ for å fremme saker som kan 
være av betydning for deg og din avde-
ling. Vi oppfordrer derfor medlemmer 
til å delta på årsmøtene. Fortsett med 
å gi oss tilbakemeldinger, og ikke nøl 
med å spørre oss om råd. 

Torbjørn, Christian og Sverre

Vestlandet

ATFen har vært et hett tema de siste 
månedene. Det har vært mange 
spørsmål tilknyttet både prosess og 
innhold. For Marinen og FA1-faktoren 
har innretningen på den stort sett 
blitt greit mottatt, både ift. at øko-
nomien øker pr. døgn, og at FA1 i Vest-
fjorden får samme verdi som FA1 i 
Baltikum! Videre vil også FA1 gi riktig 
uttelling ved sykdom, permisjon og 
lignende, som dagens ATM ikke iva-
retar grunnet ø-komp-forholdet. MEN, 
når dette tilsynelatende ramlet på 
plass for Marinen, så glemte en Kyst-
vakta – for FA2-innretningen er i stort 

lik dagens ATM og FK(A) – altså ingen 
realitetsendring for KV! SKEPTISK! 

I skrivende stund er det riktig et 
stort MEN, verdien på FA1/FA2? Alle 
snakker om en satstabell – ingen har 
sett den! Er den forhandlet og signert 
for slik som ATFen i seg selv?

Som HTV i Sjøforsvaret er jeg nå 
spent på å få oversendt formelt rap-
porten fra arbeidsgruppen TF per-
sonell. GIS har informert partene i 
Sjøforsvaret om at vi vil få rapporten 
til høring. En smugtitt på teksten har 
vi fått, og der fremkommer spen-
nende forslag. HTV NOF tar sikte på 

å komme med konstruktive innspill 
og tilbakemeldinger på rapporten i 
neste status fra vestlandsregionen. 

Av andre forhold som kan nevnes 
fra Sjøforsvaret er:
• samtlige KVfartøy har nå fått Sort-
land som hjemmebase
• fokus på riktig bruk av Hovedavtalens 
saksgang beskrevet i Sjøforsvarets 
I/S avtale, HTV Sjøforsvaret erfarer 
dessverre at ikke alle er like godt kjent 
med saksgangen samt nødvendighe-
ten for å evaluere partssamarbeidet. 
Nødvendig opplæring må til fremover.

Thor Manum
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NOF FAMILIE
NOF Familie er et nytt tilbud til våre 

medlemmer med ektefelle/samboer* 

som også gir dekning for barn på noen 

områder. NOF Familie er basert på 

dagens gruppeforsikring, men tilpas-

set for å gi best mulig dekning også til 

ektefeller og samboere. Dette skal 

kunne bidra til at man slipper å ha sine 

livsforsikringer fl ere steder for å ha en 

fullgod dekning. Den består av fem 

forsikringselementer:

• Dødsfallsdekning. Her er både 
medlemmet og ektefelle/samboer* 

dekket. Dersom en av dere dør, 
uansett hvor og hvordan, vil det 

utbetales inntil 17G til den andre. 

Dette vil i dag utgjøre nesten 1,4 

millioner kroner. Fra man fyller 50 

år, vil utbetalingen reduseres noe 

per år. Dersom man er samboere, 

kan det være gunstig å tegne 
begunstigelsesskjema. Ta kontakt 

for mer informasjon.

• Ulykkesforsikring. Dersom man 

som følge av en ulykke skulle bli 

delvis invalid, vil denne forsikringen 

gi en utbetaling. Både medlemmet 

og ektefelle/samboer* og barn er 

dekket. Medlemmet og ektefelle/

samboer* er begge dekket med 35G 

hver dersom man ikke har barn, og 

30G hver dersom man har barn. I 

sistnevnte tilfelle er da barna 
dekket med 25G hver. Forsikringen 

inkluderer også krigsrisikodekning 

for medlemmet, beskrevet i egen 

faktaboks.

• Behandlingsutgifter ved ulykke.

Dersom man har en ulykke, og 
trenger behandling som ikke 
dekkes av det offentlige, kan 
man få dekket utgifter på 
denne forsikringen. Et typisk 
eksempel her kan være 
tannlegebehandling etter 
ulykke. Dekningen er da ca. kr 
120 000,- for medlem og 
ektefelle/samboer* og ca. kr 
100 000,- per barn.

• Kritisk sykdom.  Dersom man får 

en av en liste med forhåndsdefi -

nerte sykdommer som eksempelvis 

hjerneslag eller kreft, vil man få en 

utbetaling på 1,5G. Dette er ment å 

være en økonomisk førstehjelp ved 

slike sykdommer. Gjennom NOF 

Familie er hele familien dekket, og 

det en egen liste over dekkede 
sykdommer for de voksne og for 

barna. Det er diagnosen som gir 

grunnlag for utbetaling, og det er 

ingen begrensning på antall utbeta-

linger
• Uføreforsikring med forskutte-

ring. Dersom du eller din ekete-
felle/samboer* blir 50 prosent 
arbeidsufør eller mer, får du en 
utbetaling på denne forsikringen. 

For deg som medlem er dekningen 

inntil 15G til du fyller 40 år, og så 

reduseres utbetalingen noe hvert 

år. For din eketefelle/samboer* er 

dekningen 11G til vedkommende 

fyller 25 år, og så trappes den 
gradvis ned hvert år. Her kommer 

også den gunstige forskutteringen 

inn – beskrevet i egen faktaboks.

*For at samboer skal være dekket av forsikringen, må man ha vært samboere i minst to år, 

         med felles adresse i folkeregisteret, eller ha felles barn – da faller kravet til to år bort.

NOF innførte fra 1. februar 2013 to nye forsikringsalternativ til dagens gruppeforsikring. Dette mener vi vil gjøre våre forsikringer enda mer attraktive og bedre tilpasset medlem-menes behov. De nye alternativene heter NOF SINGEL og NOF FAMILIE og beskrives nærmere under.

NOF SINGEL
NOF Singel er et nytt tilbud til våre enslige medlem-mer som er basert på dagens gruppeforsikring, og som i prinsippet består av fem selvstendige forsik-ringer. 

• Dødsfallsdekning. Dersom du dør, uansett hvor og hvordan, vil det utbetales inntil 17G til de etterlatte. Dette vil i dag utgjøre nesten 
1,4 millioner kroner. Fra man fyller 50 år vil utbetalingen reduseres noe per år.• Ulykkesforsikring. Dersom man som følge av en ulykke skulle bli delvis invalid, vil denne forsikring-en gi en utbetaling. Ved 100 prosent invaliditet er utbetalingen 45G dersom man ikke har barn, eller 35G dersom man har barn. Har man barn, så er disse dekket med 25G hver med samme vilkår. 45G vil i dag utgjøre ca. 3,7 millioner kroner. Forsikringen inkluderer også krigsrisikodekning beskrevet i egen faktaboks.• Behandlingsutgifter ved ulykke. Dersom man har en ulykke, og trenger behandling som ikke dekkes 

av det offentlige, kan man få dekket ca. 
180 000,- på denne forsikringen. Et typisk eksem-pel her kan være tannlegebehandling etter ulykke.• Kritisk sykdom. Dersom man får en av en liste med forhåndsdefi nerte sykdommer, som eksempelvis hjerneslag eller kreft, vil man få en utbetaling på 1,5G. Dette er ment å være en økonomisk førstehjelp ved slike sykdommer. Det er diagnosen som gir grunnlag for utbetaling og det er ingen begrensning på antall utbetalinger. Her er også eventuelle barn dekket.• Uføreforsikring med forskuttering. Dersom du blir 50 prosent arbeidsufør eller mer, får du en utbetaling på inntil 15G til du fyller 40 år, og deretter reduseres utbetalingen noe hvert år. Her kommer den gunstige forskutteringen også inn – beskrevet i egen faktaboks.

*For at samboer skal være dekket av forsikringen, må man ha vært samboere i minst to år, med felles adresse i Folkeregiste-ret, eller ha felles barn – da faller kravet til to år bort.

KRIGSRISIKODEKNING
Det er viktig å vektlegge noen av de sentrale 
områdene som er dekket i forsikringen. 
For det første har du full dekning for krigsrisiko. 
Det vil si at du har både en dødsfallsdekning og 
ulykkesdekning når du er ute i en internasjonal 
operasjon. Og ulykkesdekningen gir utbetaling 
dersom du skulle få en invaliditetsgrad, 
uavhengig av om det skyldes en krigshandling 
eller ikke. Standarddekningen for ulykke for 
enslige medlemmer er 45G  (1G=82122,- per 
1. januar 2013), mens det ved ulykke som 
skyldes krigshandling er en dekning på 36G.

FORSKUTTERING PÅ UFØRE
I tillegg har vi en uføredekning dersom man blir 
50 prosent arbeidsufør eller mer, som vi har 
utvidet med det som kalles forskuttering. 
Normalt vil en utbetaling av uføreforsikring 
kreve at man erklæres varig arbeidsufør av NAV. 
Dette er en prosess som ofte kan ta fl ere år. Med 
forskuttering vil man få en utbetaling når man 
passerer 12 mnd. Sykemelding, uansett årsak. 
Det er nemlig slik at når man passerer 12 mnd. 
sykdom, og sykemeldingsperioden er slutt, så 
vil man gå drastisk ned i lønn. Da slår forskut-
teringen inn og gir 1 prosent utbetaling per 
måned til man enten blir frisk eller erklært varig 
ufør. 1 prosent vil for en 35-åring utgjøre ca. 12 
000,- per mnd., som kommer i tillegg til den 
reduserte lønnen man får.

SAMORDNING
Når det gjelder personforsikringer slik som NOF 
Singel og NOF Familie, så er det ingen samord-
ning. Dette betyr at man kan ha fl ere slike 
forsikringer, og da vil man få utbetaling på alle 
ordningene uavhengig av hverandre. Dette i 
motsetning til skadeforsikringer som reiseforsik-
ring og innboforsikring, hvor det er samordning. 
Eksempelvis tap av eiendeler på grunn av brann 
vil bare erstattes en gang selv om man har dem 
forsikret fl ere steder. Har to i husstanden NOFs 
forsikringer vil man dog ha dobbelt forsikrings-
sum på de fl este områdene innenfor kollektiv 
hjem og reiseforsikring, og man slipper 
egenandelen ved skader.

Teksten i disse to 

forsikringene gjengir ikke 

vilkårene i sin helhet. Les 

mer om våre forsikringer 

på nof.no, og du kan fi nne 

fullstendige vilkår på 

LOfavør sine sider lofavor.

no. Ta kontakt med oss 

hvis du lurer på noe mer 

knyttet til forsikringer.
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• Dødsfallsdekning. Dersom du dør, uansett hvor og hvordan, vil det utbetales inntil 17G til de etterlatte. Dette vil i dag utgjøre nesten 
1,4 millioner kroner. Fra man fyller 50 år vil utbetalingen reduseres noe per år.• Ulykkesforsikring. Dersom man som følge av en ulykke skulle bli delvis invalid, vil denne forsikring-en gi en utbetaling. Ved 100 prosent invaliditet er utbetalingen 45G dersom man ikke har barn, eller 35G dersom man har barn. Har man barn, så er disse dekket med 25G hver med samme vilkår. 45G vil i dag utgjøre ca. 3,7 millioner kroner. Forsikringen inkluderer også krigsrisikodekning beskrevet i egen faktaboks.• Behandlingsutgifter ved ulykke. Dersom man har en ulykke, og trenger behandling som ikke dekkes 

av det offentlige, kan man få dekket ca. 
180 000,- på denne forsikringen. Et typisk eksem-pel her kan være tannlegebehandling etter ulykke.• Kritisk sykdom. Dersom man får en av en liste med forhåndsdefi nerte sykdommer, som eksempelvis hjerneslag eller kreft, vil man få en utbetaling på 1,5G. Dette er ment å være en økonomisk førstehjelp ved slike sykdommer. Det er diagnosen som gir grunnlag for utbetaling og det er ingen begrensning på antall utbetalinger. Her er også eventuelle barn dekket.• Uføreforsikring med forskuttering. Dersom du blir 50 prosent arbeidsufør eller mer, får du en utbetaling på inntil 15G til du fyller 40 år, og deretter reduseres utbetalingen noe hvert år. Her kommer den gunstige forskutteringen også inn – beskrevet i egen faktaboks.

*For at samboer skal være dekket av forsikringen, må man ha vært samboere i minst to år, med felles adresse i Folkeregiste-ret, eller ha felles barn – da faller kravet til to år bort.
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Her på Befalskolen For
Aggressive Bønder har
vi en helt egen leksjon
for å late vannet.

1, 2, 3, 4, 5, 6… Auuuuuuch!!!

Ka va næste
igjen…?
Ehh… Jo!

Je trur je
glømte punktet
mellom 5 og 6!?

Innta
kvilestilling!

Glidlås
nedat!

Lat vatnet!

Rist!

“Rilis det
biiiist!”

Glidlås
oppatt!!

Tre av!!

11. I hvilken serie forekommer planetene Chaar, Goo og 
Cybertron?

12. Hva er Norges høyest rangerte militære utmerkelse?
13. Hva het kongen som kom tilbake til Norge 7. juni 

1945?
14. Hvilken vanlig plante i matlagingen blir kalt bell pep-

per på engelsk?
15. Hva står GPS for?
16. Hvor mange celler er det i en eggeplomme?
17. Hva står NATO for?
18. Hva heter verdens mestselgende merke for svøm-

meklær?
19. I hvilken periode er det lov å  tenne bål i Norge?
20. Hvem er det Odin blir spist av under Ragnarokk, ver-

dens ende i den norrøne mytoligien?

NOF-QUIZ

1. Irak 2. Sykle, løpe og gå på ski. 3. 11 – Ti soldater skjøt den oppstilte Quisling, deretter gikk en norsk offiser bort til liket og skjøt det ellevte 
skuddet. 4. Haiti. 5. Huden. 6. Yoga. 7. Lire. 8. Varmer opp papiret. 9. Salt Lake City. 10. Poker. 11. Transformers.  
12. Krigskorset. 13. Kong Haakon. 14. Paprika. 15. Global Positioning System. 16. Bare èn. Den er en eneste stor celle. 17. North Atlantic Treaty 
Organisation. 18. Speedo. 19. 15. september til 15. april. 20. Fenrisulven.

1. I hvilket land finnes restene av oltidsbyen Babylon?
2. På hvilke tre måter kan du gjennomføre «Birkebei-

neren»?
3. Hvor mange menn var med i troppen som henrettet 

Vidkun Quisling?
4. I hvilken øynasjon tilber man voodoo-guden Baron 

Samedi?
5. Hva er kroppens største organ?
6. Hatha, mantha og tantra er stilarter innen…?
7. Hvilken myntenhet brukte man i Italia før overgan-

gen til Euro?
8. Dersom du skal lese hemmelig skrift der man har 

brukt sitronjuice eller melk som blekk, hvordan leser 
du skriften?

9. Hva heter den eneste amerikanske delstatshoved-
staden med tre ord i navnet?

10. Hvilket kortspill har stud- og draw-varianter? 
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Innmeldingsblankett   For deg som vil melde deg inn i NOF
Januar 2013

Ferdig utfylt innmeldings-
blankett sendes til: Norges 
Offisersforbund, Møllergata 
10, 0179 Oslo, eller skannes og 
sendes på mail til post@nof.no 
eller fakses på 22 33 62 02.

Etternavn Fornavn Fødselsnummer (11 siffer)

Kontaktadresse (Der du ønsker tilsendt viktig informasjon fra NOF) Postnummer Poststed

E-postadresse  Mobilnummer

Personopplysninger

NOF Gruppeforsikringer med reservasjonsrett

  Grad

Garnison 

Avdeling/Skole

Jobbopplysninger

H S L
Yrkesbefal 

Avdelingsbefal/spesialist

Engasjert befal til mnd/år:

Kadett til mnd/år:

Gjennomgående KS til mnd/år:

BS/UB/GBK til mnd/år     

Jeg er tidligere medlem av  BFO KOL  Annet:
og ønsker at NOF ordner med utmeldelse snarerest.      

Sted:  Dato:  Underskrift:     

Tidligere medlemskap og signatur

Jeg ønsker ikke NOF SINGEL   (Sett kryss) Jeg ønsker ikke NOF FAMILIE   (Sett kryss)  

(Krysser du ikke av får du automatisk singel-pakke. For mer informasjon om forsikringene, se www.nof.no eller forsikringsbrosjyren)

Ververs Navn:

Jeg bekrefter at opplysningene er riktige og samtykker at de registreres i NOFs medlemssystem. Jeg samtykker at medlemskontingent og forsikringspremier skal trekkes av 
min lønn gjennom Forsvarets lønnssystem. Forsikringsordningene trer i kraft ifra innmeldingen er levert til NOF, såfremt kontingent og forsikringspremie er innbetalt til NOF. 

✁

Hvordan liker du  
å rekondisjonere?

To egenskaper for å 
lykkes under EXA

Èn ting som motiverte 
under EXA

Beste minnet fra 
ekspedisjonen

Line Tjetland,  
23 år, Ålgård

Være alene og  
slappe av

Erfaring og godt humør Humor
Samholdet på Litlos 
under stormen

Idun Aasen, 
25 år, Lærdal

Reise til fjells langt fra 
folk

Ikke påvirkes av andre 
og rutinert i fjellet

God mat og  
galgenhumor

Samholdet på Litlos 
under stormen

Simon Giæver,  
26 år, Tromsø

Slappe av på sofaen
Pågangsmot og god 
fysisk kapasitet

Positiv kommentar fra 
kompisen

Første matpause i  
jervenduken under  
stormen

Karstein Ringjord,  
25 år, Tromsø

Tid i klatrefeltet
Ta de riktige valgene  
og god planlegging

Aldri lov å sutre under 
marsj

Våkne opp til blå  
himmel etter første 
stormen

Robin Dale Oen,  
32 år, Øygarden

Lange turer i skog,  
mark og på fjellet

Pågangsmot  
og erfaring

Primus i teltet
Samarbeidet under  
de mest krevende  
situasjonene

5 på vidda
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VERVEPREMIER 2013

Tegningsblankett forsikringer  For deg som allerede er medlem av NOF

Sted/dato: Signatur:

Mer informasjon på www.nof.no eller forsikringsbrosjyren.

Sted/dato: Signatur:

Mer informasjon på www.nof.no eller forsikringsbrosjyren.

Sted/dato: Signatur:

Mer informasjon på www.nof.no eller forsikringsbrosjyren.

❏ Jeg ønsker å tegne Vertikal Helseforsikring 

Jeg ønsker å tegne:

❏ Conteinerforsikring utenfor Norden

❏ Innboforsikring utenfor Norden 
 Forsikringssum (sett kryss)   ❏ 600 000    ❏ 1,2 mill kr    ❏ 2,0 mill

❏ Jeg ønsker NOF SINGEL      ❏ Jeg ønsker NOF FAMILIE

Ferdig utfylt innmeldings-
blankett sendes til: Norges 
Offisersforbund, Møllergata 
10, 0179 Oslo, eller skannes og 
sendes på mail til post@nof.no 
eller fakses på 22 33 62 02.

NOF Gruppeforsikringer

Helseforsikring med 20 dagers behandlingsgaranti

Spesialforsikringer, utland

 N
Or

ges
 offisersforbund

Etternavn Fornavn Fødselsnummer (6 siffer)

Adresse  Postnummer Poststed

E-postadresse  Mobilnummer

Fra dato: Til dato:

VERV 1 MEDLEM OG VELG MELLOM:
Apple shuffle • Pelicase 1015 Iphone  
• Pelicase 1065 Ipad • Trimtex Run LZR Long 
tights, black

VERV 2 MEDLEMER OG VELG MELLOM:
Apple TV • Ipod NANO 16 gb • 5.11 Ryggsekk
Wenger Rangergrip 90 multitool 

VERV 3 MEDLEMER OG VELG MELLOM:
Peltor Ops-Core ARC Conversion Kit  
• PeliUrban backpack U-100 • Primus  
OmniLite Ti • Primus Eta Solo

VERV 5 MEDLEMER OG VELG MELLOM:
ipad Mini • Oakley kit SI Ball M-frame 2.0  
• Arcteryx Ryggsekk Axios 50 Sort  
• Fjällräven Abisko Lightweight 1

VERV 10 MEDLEMER OG VELG MELLOM:
Ipad  3 eller Iphone 5 • Contour Pluss 2  
Actionkamera • Sunto Ambit puls/ trenings-
klokke 

Verv en kollega
Flere medlemmer gir større gjennomslagskraft. Som med-
lem av NOF er du den beste ambassadøren vi har for å 
rekruttere nye medlemmer til Norges Offisersforbund. 

I hvert nummer av Befalsbladet vil vi lansere nye verve-
premier fra våre samarbeidspartnere. Kampanjen varer fra 
1.2.2013 til 1.6.2013. Du kan også spare opp vervepoeng til 
senere. For full oversikt over gjeldende vervepremier, gå 
inn på www.nof.no

NOF tar forbehold om evt. trykkfeil. Har du spørsmål eller 
ønsker å ta ut vervepremie, send mail til lv@nof.no

For å få registrert verving hos oss, må du gjøre følgende:
• Benytt innmeldingsblanketten på side 53 eller NOF.no og 

verv en venn
• Skriv deg opp som verver på innmeldingsblanketten
• Den du verver må være i aktiv tjeneste og motta lønn fra 

Forsvaret.
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MEDLEMSFORDELER

Norges offisersforbund har valgt å legge om sitt fordelsprogram. Vi har fokusert på  å forbedre de avtalene vi har  
og plusset på noen til. For en fullstendig oversikt over våre avtaler, gå inn på www.nof.no. Fordelskonseptet går ut  
på at det skal være enkelt og trygt  å benytte. Fordelen skal gi deg en god pris som medlem. 

NB! Har du noen forslag til nye medlemsfordeler? Gå inn på medlemsfordelstaben på Facebook og kom med ditt forslag. 

For å se hvordan du kan benytte deg av de ulike rabattene går du inn på www.nof.no under fanen medlemsfordeler.

Fordelen gjelder alle produkter på 
nettbutikken unntatt kampanjevarer. 
http://webshop.trimtex.no

15%

20%

35%

7-9%

15%

15%

20%

20%

Norges største fordels program med over 900.00 0. 
Se www.lofavor.no for oversikt over fordelene.

Gjelder veiledende priser. Her finner du  
vesker, kofferter og andre skinnprodukter

Gjelder kjøp av nybil. 

Fordelen gjelder alle produkter i butikken.
Her finner du det meste av fritidsklær for jenter.

15% rabatt og fri frakt i Norge.
(Rabatten gjelder ikke Emmaljunga)

LO medlemmer får rabatt på den til 
enhver tid beste tilgjengelige prisen. 
Må forhåndsbestilles.

Fordelen gjelder alle produkter på  
www.fjellrevenshop.no

NOF-medlemmer får 20% rabatt på følgende 
merker: Arcteryx, Wenger, Streamlight, 5.11, 
Benchmade, Camelbak, MSR

MEDLEMSFORDELER  2013

HVEM  HVA HVOR MYE



Aktørnr: 3896560

Returadresse:

NOF

Møllergata 10

0179 Oslo

Tilbake til framtiden

Fjällräven’s Kajka, først lansert i , har fått 
mye skryt i friluftsmedia og av �ellvandrere 
verden over for sine smarte funksjoner, store 
kapasitet og bruker vennlige Perfect Fit Adjust-
ment System. 
 Men bra kan bli best, i  kommer Kajka 
i en ny, oppgradert versjon. For å redusere de 
skadelige utslippene ved produksjonen, har 
Kajka nå en ramme laget av finsk bjørk.
 Materialet er laminert med en velprøvd 
teknikk som blant annet brukes i møbel- 
industrien. Det er en solid, sterk og lett kon-
struksjon som gir en klar fordel for miljøet:  
ved å bruke tre i stedet for aluminium  har vi 

redusert 2-utslippene med mer enn  %! 
Dette har vi klart uten å inngå kompromisser  
med funksjonalitet og styrke og uten å gjøre 
sekken tyngre. 
 Så da, når du tar Kajka ut på tur i skog 
og �ell, vet du at det å gå tilbake til røttene 
også kan være å gå et steg framover for miljøet! 
 Les mer og se film www.�allraven.no.

I 1960 revolusjonerte vi tursekkene når vi gikk 
fra trerammer til lette og sterke aluminium-

srammer. Nå går vi tilbake.

Nordisk tre 
Den nye rammen til Kajka er laget av 
finsk bjørk som er FSC-sertifisert og 

dyrket fram med metoder for 
ansvarlig skogsdrift. Treet er laminert 

lag for lag med vannavstøtende og 
miljøvennlig lim, og til slutt satt inn 

med linolje.

Kajka 
1. Solid ramme av bjørk.  2. Perfect Fit Adjustment System for enkel tilpasning. Løft på justeringsfliken og dra i 
remmen for å justere sekken til din rygglengde. Avstanden mellom skulderreimene kan låses i tre posisjoner. 
3. Allsidig topplokk med to lommer. Innvendig nøkkelholder. Lokket kan tas av og brukes som bryst- eller 

hofteveske. 4. Hele fronten kan åpnes for enkel tilgang til innholdet.  5. Utvidbare sidelommer som er 
tilgjengelige selv når kompresjonsreimene er strammet. 6. Skjulte kompresjonsstaver langs sekkens framside 

hjelper til med å komprimere den jevnt og effektivt. 7. Eget Wet & Dry-rom lar deg skille skittentøy fra 
resten av innholdet i sekken. Praktisk for å lufte våte klær og utstyr også. 

Tilbake til framtiden
I 1960 revolusjonerte vi tursekkene når vi gikk 
fra trerammer til lette og sterke aluminium

Tilbake til framtiden

-utslippene med mer enn  %! 
Dette har vi klart uten å inngå kompromisser
med funksjonalitet og styrke og uten å gjøre 
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og �ell, vet du at det å gå tilbake til røttene
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Tilbake til framtiden
I 1960 revolusjonerte vi tursekkene når vi gikk 
fra trerammer til lette og sterke aluminium

Fra laboratoriet til villmarka
Grundige tester i laboratoriet har vist  
at trerammen er minst like sterk som 

aluminiumsrammen. Den nye Kajka har 
også tålt hard behandling og  

krevende testing ute i terrenget,  
i all slags vær og klima. 
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90 % lavere utslipp av CO2 
Karbonfotavtrykket til den nye tre- 

rammen er   lavere enn den tidligere 
aluminiumsrammen. Dette reduserer 
det totale karbonfotavtrykket til Kajka 
med  . Vi vil fortsette med å klima-
kompensere for alle utslipp som skjer i 

forbindelse med produksjon og transport 
av den nye Kajka, på samme måte som vi 

har gjort med originalen siden .




