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PROVOSERENDE KUNST
– eller aktuell samfunnsdebatt?
Side 3 og 6-7

Ett yrke 
– én organisasjon!

Fremtidens hær
Kritisk debattinnlegg  
fra «grasrota»
Side 50-54

Stort vedlegg om 
Forsvarsbudsjettet

Er alt så rosenrødt?

HVs innsats- 
styrker raseres!

Temahefte for aktuell forsvarsdebatt

ffisersforum

Tema:
Forsvarsbudsjettet 2012

OffisersForum er Befalets Fellesorganisasjons nyetablerte faglige temahefte. Målsetningen er å skape et nytt forum 
som både skal åpne og fornye diskusjoner relatert til militær ledelse og profesjonskunnskap. OffisersForum skal bli 
en viktig arena for tverrfaglige diskusjoner av teoretisk, praktisk og empirisk art. Det skal være en kanal for fri  
debatt preget av faglige argumenter og motargumenter. Vi ønsker at de faglige innleggene også skal belyses  
gjennom det vi velger å kalle innhugg. Innhugg vil være korte praksisnære tilsvar til artiklene som trykkes. BFO skal 
med sitt OffisersForum kunne bidra til å synliggjøre og utvikle ulike aspekter ved den militære profesjonskunnskap.
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Kunst et middel for å skape 
samfunnsdebatt?

Denne utgaves forside er meget spesiell, og kan for enkelte virke veldig 

provoserende. Men skal befalskorpset la seg provosere av dette? Det er 

kunstneren Line Mastad som står bak dette verket, som nå er utstilt på 

Kunstindustrimuseet i Oslo. Hun bruker strikking og kjente symboler for å 

skape det sterke uttrykket, som tross alt denne utstilte kunsten formidler. I 

en artikkel i Aftenposten den 17. september, skriver kulturskribenten Kjersti 

Nipen, at strikkingen brukes som omsorgsbehandling og representant for 

nærhet, til å si noe om en fjernere og hardere norsk virkelighet. 

Kisten dekket med strikketøy som danner det norske flagget, og en strikket bunad 

med mønster i form av gevær, kirkelige symboler, i tillegg til tomhylser som belte, 

bunadsveske med dødninghode, og ISAF logo som ”sølje” på brystet.Det helnorske 

blandet med klare symboler på det norske bidraget i Afghanistan i ISAF-styrken, og 

de tap Norge har måttet tåle i perioden. Kjersti Nipen skriver i sin artikkel at dette 

kunsthåndverket er en arena for skarp samfunnskritikk.

Selv om slike kunsthåndverk kan provosere, skape såre følelser, få folk til å tenke, så 

bidrar den i alle fall til å skape debatt, tenker jeg. En debatt stortingspolitikere burde 

merke seg. For Forsvaret med sitt befal og sine soldater, er tross alt samfunnets 

maktapparat. Det positive med slike debatter, er at de åpner for flere meninger i det 

offentlige rom, og noen ganger større åpenhet rundt ømtålige temaer. Men er takhøyden 

i samfunnet vårt stor nok for en debatt om vårt bidrag i krigen mot terror? Og hvordan 

er det med takhøyden i Forsvaret? Flere offiser har erfart at det å være frittalende, ikke 

alltid er så lønnsomt. Og hvem husker ikke kunstneren Traavik, som Forsvaret hyret 

inn for å lage alternativ forsvarskunst. Men ”kondom-stuntet” over Nike-raketten, og 

eksempelvis maskingevær formet som en dildo, ble for mye for Forsvarets politiske og 

militære ledelse, og Traaviks kunstprosjekt ble terminert. Takhøyde? Les for øvrig mer om 

Traavik’s forsvarskunst på side 42-43 i denne utgaven.

I denne utgaven er det naturligvis også viet mye oppmerksomhet til Forsvarsbudsjettet. 

Vedlegget på åtte sider, forklarer enkeltkapitler i budsjettet, samt BFOs kommentarer. 

I tillegg har Offisersbladet fått et innlegg fra tidligere sjef FFI, Nils Holme, som kritisk 

kommenterer innholdet og helheten i Forsvarsbudsjettet. 

Til slutt så takker jeg alle de av dere som svarte på Offisersbladets spørreundersøkelse, 

som ble sendt ut rett før bladet gikk i trykken. Jeg takker for din mening, som vil danne 

grunnlaget for eventuelle justeringer i fremtiden, som forhåpentligvis kommer alle til 

gode.

 

 Einar Holst Clausen 
 Redaktør Offisersbladet



 

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

NORSK FLYTTEFORBUND

40 år 1963-2003

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wergeland AS, 
Boks 243 Nyborg, 5871 Bergen
Tel 55535600
Faks 55535640
wergeland@wergeland.biz
www.haukedal.no                 

NFF Norsk Flytteforbund

❦

❦

❦

❦

❦

❦

❦

❦

❦

❦

❦

❦

❦

❦

Vi takker Forsvarets tjenestemenn for godt samarbeid i 2003 
og ønsker godt nytt år og fortsatt godt samarbeid i 2004

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

NORSK FLYTTEFORBUND

40 år 1963-2003

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wergeland AS, 
Boks 243 Nyborg, 5871 Bergen
Tel 55535600
Faks 55535640
wergeland@wergeland.biz
www.haukedal.no                 

NFF Norsk Flytteforbund

❦

❦

❦

❦

❦

❦

❦

❦

❦

❦

❦

❦

❦

❦

Vi takker Forsvarets tjenestemenn for godt samarbeid i 2003 
og ønsker godt nytt år og fortsatt godt samarbeid i 2004

A-B Flyttebyrå
Bjørghaug, 7750 Namdalseid  
Tel 74279115  
Faks 74279116
post@ab-flyttebyra.no   
www.ab-flyttebyra.no

	 ❦

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

	 ❦

Håkull AS
Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes
Tel 51636060 
Faks 5163 6050
flytting@haakull.no   
www.haakull.no

	 ❦

Kongstein & Sønn AS
Thranesgt 2, 3187 Horten
Tel 33041128   
Faks 33043324
post@kongstein.no   
www.kongstein.no

	 ❦

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

	 ❦
Kaarvands Transport
Brøttemv. 147. 7072 Heimdal
Tel 72889500   
Faks 72889501 
o-kaarv@online.no

	 ❦
Rekdal Transport AS
Breivika Industriv. 41, 6018 Ålesund 
Tel 70117900 
Faks70117901 
post@rekdal-transport.no 
www.rekdaltransport.no

	 ❦

Skullerud Flyttebyrå AS
Hannestadvn 7, 1617 Fredrikstad 
Tel 69392000
Faks 69397340
Firmapost@skflytte.no       
www.skflytte.no

	 ❦

H K Solberg AS Transport
Boks 4033, 4689 Kristiansand
Tel 38044111  
Faks 38044315
post@hk-solberg.no    
www.hk-solberg.no

	 ❦

Stavanger Flyttebyrå AS
Dusavikveien 21, 4007 Stavanger  
Tel 51530475
Faks 51524907
post@stavangerflyttebyra.no 
www.stavangerflyttebyra.no

	 ❦

Svenn’s Transport AS
Bodøterminalen, 8001 Bodø
Tel 75578980   
Faks 75578981
info@svenn.no     
www.svenn.no 

	 ❦

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

	 ❦

NFF Norsk Flytteforbund  
– Når kvalitet og service teller

 nff@flytteforbund.no ●	Boks 13 Hovseter, 0705 Oslo • Tel 810 01 111

www.flytteforbund.no

NFF Norsk Flytteforbund

FlyttiNg er eN tillitssak  
– se etter NFF logoeN

NFF grunnlagt 1963



20 56

10

iN
N

h
O

lD
Redaktøren: Kunst et middel for å  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

skape samfunnsdebatt?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
En kriger for kunsten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Monstermissil truer amerikanske krigsskip  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Leopard 1 stridsvogn er nå historie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Den skal tidlig krøkes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
M-72 panservognrakett – snart 50 år! .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
HVs innsatsstyrker raseres! .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Litt av hvert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
En bekymret HV-11 sjef .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
BFO leder:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Gulesider  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 
KAFO/BESO leder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Litt av hvert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41 
Kjekt å ha .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Tilbakeblikk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Leserbrev  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Tyskland omstiller og slanker Bundeswehr  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Fremtidens hær – «Der untergang del 2»? .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
Atomrakettanlegg i Ukraina – som museum  .  .  .  .  .  .  .  . 56
Internasjonale nyheter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58



                              Av Nils Gjerstad
 

 
YES/NO består av to hvitmalte panservogner à 
50 tonn plassert i Bjørvika, med YES og NO 
påmalt. Med dette stiller Traavik viktige 
spørsmål til Norges ambivalente forhold til 
militære intervensjoner i Irak, Afghanistan og 
Libya. For kunstneren stikker det også dypere; 
det fremstår også som et pek til hans tidligere 
arbeidsgiver Forsvaret som har utvist et slags 
ja/nei-forhold til hans bidrag som innleid 
Forsvarskunstner. I 2010 ble Traavik valgt som 
tidenes første Forsvarskunstner. To av fem av 
hans verk i sykluset HÆRWERK har blitt 
stoppet av Forsvarsledelsen. Første modul i 
HÆRWERK ble kalt Honest John, og var en 
atomrakett fra Den kalde krigen iført et syv 
meter langt kondom. Den ble fjernet før den 
russiske presidenten Medvedevs besøk i Oslo 
våren 2010 (og er nå forflyttet til Luftfarts-

museet i Bodø). Men den uredde kunstneren 
har ikke gitt seg så lett, og har fortsatt arbeidet 
med syklusverket. Med midler fra blant annet 
KORO (Kunst i offentlige rom) har han fullført 
visjonen. Hvorfor fortsetter du med HÆRWERK?

- For det første og mest grunnleggende: ”I 
ain’t no quitter”, kommenterer Traavik. - Jo 
større hindringer, jo større utfordringer og jo 
flere lærerike erfaringer i å jobbe frem alterna-
tive løsninger. - Det var min helt primære impuls 
til å fortsette. For det andre, så steg det etter 
hvert frem et nytt og veldig viktig lag av mening 
i YES/NO prosjektet, nemlig at i stedet for kun 
den kunstneriske kommentaren til humanitær-
militære intervensjoner det var tenkt som i 
utgangspunktet, så ble prosjektet selv sin egen 
humanitære intervensjon som innførte tiltrengt 
ytringsfrihet og demokrati som den norske 
Forsvarsledelsen hadde forsøkt å kneble, 
forteller han til Offisersbladet.

Hva var grunnen til at du takket ja til å være 

Forsvarskunstner i 2010 i utgangspunktet? 
Hvem var det som tok initiativet? 

- Det var Forsvarsmuséet som tok kontakt. 
For en kunstner med virkefelt i gråsonen mellom 
kunst og samfunnsspørsmål passet et slikt 
engasjement som hånd i hanske. Ifølge Traavik 
er det ikke spesielt viktig å provosere Forsvaret 
som sådan. - Det finnes jo mange rakryggede, 
intellektuelt nysgjerrige og kompetente folk i det 
norske militærvesenet, men dessverre sitter 
ikke så mange av disse i selve 
Forsvarsledelsen, forteller han. - Noen av de 
mest innsiktsfulle og oppmuntrende 
kommentarene til verkene jeg lagde som 
Forsvarskunstner kom fra offiserer og soldater 
som faktisk selv hadde opplevd krig og alle 
dens paradokser og selvmotsigelser, blant 
annet. i Bosnia og Afghanistan, og som derfor 
ikke er like redd for å ha mer enn én tanke i 
hodet på en gang, noe Forsvarsledelsen 
åpenbart er.

En kriger for kunsten 
Morten Traavik blir kalt en krigskunstner, og har provosert Forsvarsledelsen, som på sin 
side ikke vil kommunisere med ham. Dette er også noe han gir en kommentar til i sin siste 
installasjon YES/NO.

Foto: Gorm K Gaare.
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En kriger for kunsten 

Er du fornøyd med responsen har du fått på 
YES/NO? Har du hørt noe fra militært hold?
- Jeg er kjempefornøyd, både med selve 
verket og historien bak har jo allerede fått 
masser av oppmerksomhet i både det fysiske 
og mediale offentlige rom, og av det jeg så og 
opplevde før jeg dro videre så tok publikum 
verket i bruk med hjertens lyst og kameraene i 
fri dressur. Plasseringen i Bjørvika gjør jo også 
at svært mange både lokale og tilreisende får 
oppleve verket. Jeg vet at både Dagsrevyen 
og andre medier iherdig har prøvd å få 
Forsvarsledelsen i tale, men sin vane tro 
stikker de hodet i sanden og håper at det 
plagsomme skal forsvinne. Med Yes-No 
prosjektet hadde han egentlig tenkt å bruke 
norske panservogner av typen M48-
stridsvogner, men han har måttet se seg om 
etter alternative løsninger, og har tydd til 
svenskehjelp. Sveriges Forsvarshistoriske 
Muséer har lånt ut to Centurion-stridsvognen. 

Hvordan var prosessen? 
- Den var tung og lang, i ordets alle 

betydninger. Men samtidig veldig morsom og 
lærerik. Jeg er for tiden trolig en av landets 
fremste eksperter på å planlegge og 
koordinere flyttingen av stridsvogner mellom 
skandinaviske land.

I sin tid valgte Traavik siviltjeneste, men 
fremholder at han aldri har vært pasifist. 
-Derimot valgte jeg siviltjeneste fordi jeg ikke 
så poenget med at lille Norge skulle ha et 
konvensjonelt forsvar. Vi har et land som fra 
naturens side er ideelt for ukonvensjonell 
krigføring, bakhold og gerilja, noe som burde 
avspeiles mer i hvordan forsvarsstyrkene våre 
er bygd opp og satt sammen. Men dette 
forutsetter jo igjen en åpenhet og vilje og evne 
til nytenkning, og dermed er vi tilbake til 
problemets kjerne igjen. Den kontroversielle og 
morsomme utstillingen „Body Armour – bedre 
enn sex“ ble vist på Forsvarsmuseet tidligere i 

år (og senere på svenske Armémuseumet). I 
Body Armour dro han paralleller mellom 
skytevåpen og kjønns-organer. Ustillingen 
inneholdt blant annet en oppsiktsvekkende 
installasjon kalt Junior, som var en ombygd 
M-62, med løpet formet som en penis. 

Har du selv noen erfaring med skytevåpen, 
Traavik? 

- Jeg går på jakt med hagle og har prøvd 
AK-47 på en skytebane for turister i Vietnam. 
Jeg har også vært i kryssild mellom 
snikskyttere og soldater under borgerkrigen i 
Moskva i 1993. Ellers har jeg kun erfaring med 
skytevåpen som kunstobjekter, jfr. Body 
Armour, svarer Traavik. Avslutningsvis ønsker 
Traavik å komme med følgende kommentar til 
Forsvarsledelsen. - Jeg vil gjerne sitere 
Håvamål: ”Udjerv mann tror han skal leve lenge 
om han vokter seg vel for kamp, men alderen 
gir ham ingen fred om han blir spart for spyd”.

Det var denne forsvarskunsten som ble 
for mye for forsvarsledelsen.

Foto: Marius E Hauge.

Kunstneren Morten Traavik – en forsvarsvenn.

Foto: Gorm K Gaare.
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                               Av Grete Gaulin

Det var alltid en kritikk mot hangarskipene 
at de var sårbare mot angrep fra fiendtlige 
missiler eller torpedoer. De ville være, 
ble det sagt, ”sitting ducks” på de åpne 
verdenshavene.

Det fryktede scenarioet glimret imidlertid 
ved sitt fravær under hele den kalde krigen, 
dels – kan man anta – fordi sovjetstaten 
oppfattet innsatsen som flere hakk for høy, 
og dels fordi et hangarskip som strutter av 
selvforsvarsvåpen vil være i stand til å skyte 
ned de fleste innkommende missiler eller få 
dem ut av kurs. I dag er alle parametre endret 
hva angår krigføring på sjøen. For nå finnes 
det et monstermissil der ute.

Tre ganger lydens hastighet 
Russerne kaller det ”Club.” Men i NATO har 
man døpt det ”Sizzler.” Det er et våpen som 
får ”hårene til å reise seg i Pentagon,” for å 
sitere ekspertene. Og det er altså ikke Vesten, 
men russerne, som har utviklet det. ”The 
Sizzler” har mer eksplosiv kraft, når lenger 

og er hurtigere enn sine største konkurrenter 
i Nato. Det kan kurve seg rundt øyer, fly 
bare noen meter over vannoverflaten på 
hele strekket og foreta unnvikende manøvre 
dersom det blir møtt med fiendtlig ild. Det kan 
også avfyres fra en ubåt i neddykket tilstand, 
i tillegg til ordinære krigsskip, fly og mobile 
utskytningsramper på land.

Men det som gjør våpenet unikt, er evnen 
til å separere stridshodet fra ”kroppen.” 
Og det er dette stridshodet som deretter 
nærmer seg målet i en fart på tre ganger 
lydens hastighet. Det er dermed supersonisk. 
Amerikanske hangarskip, derimot, er 
utstyrt for å forsvare seg mot subsoniske 
missiler. Det betyr at det ikke finnes noen 
effektive måter å verge seg mot en ”Sizzler” 
. Hva verre er, sett fra Pentagons side: 
amerikanerne har ingen dummy stand-in av 
”Sizzler” de kan bruke til å teste defensive 
systemer, og de kommer heller ikke til å få 
det før i 2014. Det betyr at det militære svaret 
på russernes ”carrier killers” ikke vil være på 

Det kalles Sizzler, og det 
finnes intet vestlig forsvar 
mot det. Nå er det 
russiskproduserte missilet 
på vei ut i verden, og Kina 
har allerede utplassert det i 
sine ”Kilo-klasse” 
angrepsubåter. I USA er 
nervene i ulage.

MONSTERMiSSil 
truer amerikanske krigsskip

Russiske angrepsubåter 
har dimensjoner.
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plass før en eller annen gang mellom 2014 og 
2020. Og det igjen innebærer at Russland har 
vunnet kampen om den moderne (sjø)krigen.

Mest uro over Kina 
Det er ikke så lett å se for seg at russerne 
skulle bruke dette formidable våpenet mot et 
Amerika som i våre dager er en slags alliert. 
Det er da heller ikke her den amerikanske 
frykten ligger. Den ligger i Kina. Kineserne 
har allerede utstyrt sine ”Kilo-klasse” ubåter 
med Sizzler. Samtidig er et geopolitisk 
storspill i gang som handler om kontroll over 
Sør-Kina-havet og endog den vestlige delen 
av Stillehavet. USA har allerede flyttet de 
fleste av sine hangarskip fra Atlanterhavet til 
Stillehavet i en utilslørt maktdemonstrasjon 
rettet mot kinesiske militære ambisjoner. Om 
USA ikke regner med at konflikten vil eskalere 
til militære trefninger, for ikke å snakke om en 
regelrett krig, så er bare vissheten om at Kina 
kan nøytralisere ett eller flere hangarskip nok 
til å bringe nervene i ulage. 

Det er mer som ligger i vektskålen også. 
Kina har nemlig ikke bare kjøpt Sizzler av 
russerne, de har også utviklet et avansert 
ballistisk missil ved navn Dong Feng (DF)-
21D som kan stupdykke fra rommet i en fart 
av to kilometer pr. sekund for å slå ut – for 
eksempel – et hangarskip. Dette våpenet vil 
være klart for bruk om mindre enn to år. Andre 
supersoniske missiler er også utviklet og 
satt i produksjon, som det russiskproduserte 
Yakhont og det russiskindiske Brahmos. Alle 
disse missilene har ivrige kjøpere i Midtøsten, 
og i Pentagon regner man med at både Syria, 
Algerie og Iran har skaffet seg Sizzler. Hvis 
det er tilfellet, vil amerikanske krigsskip i 
Persiabukta være utsatt hvis det for eksempel 
kommer til en konflikt med Iran over landets 
atomvåpenprogram. 

Sjøkrigen allerede i gang 
I USA oppfattes det som paradoksalt at 
man er såpass på etterskudd i utviklingen 
av sofistikerte sjøkrigsvåpen. Mens Asia 

investerer massivt i angrepsubåter og missiler 
som koster mindre enn én million dollar pr. 
stykk, er USA fortsatt – i teorien – innstilt på å 
bruke et titalls milliarder dollar på gigantiske 
hangarskip som kan senkes eller skades 
ved hjelp av bare ett vellykket missiltreff. 
En tommelfingerregel for militære eksperter 
er at det trengs ti subsoniske missiler for å 
treffe et krigsskip. Ingen vet riktig hva den 
nye tommelfingerregelen for supersoniske 
missiler vil være. Det man derimot vet, er at 
den ”moderne” sjøkrigen basert på missiler og 
torpedoer allerede er i gang. 

I 2006 ble en israelsk korvett alvorlig skadet 
da libanesiske Hizbollah avfyrte et subsonisk 
missil mot skipet, og i fjor ble en sørkoreansk 
fregatt senket etter å ha blitt truffet av det de 
fleste mener var en nordkoreansk torpedo 
avfyrt fra en miniubåt. Missiler har dermed blitt 
”de fattiges måte å oppnå sjømakt på,” slik 
flere militæreksperter oppsummerer det. Den 
moderne sjøkrigen har blitt asymmetrisk, og i 
økende grad går asymmetrien i USAs disfavør. 

Russisk Acula klasse atomdrevet angrepsubåt.

3M-54E missile, MAKS 2009.

Dong Feng raketter på kjøretøy. Kinesiske Dong Feng ballistiske missil klar 
for avfyring.



                            Tekst & Foto: Einar Holst Clausen

Kavalerister vet å markere seg, for avdelings-
stoltheten er stor blant befal med sort beret. Så 
ble også avskjeden med Leopard 1 en verdig 
avslutning for sliteren som har gjort tjeneste i 
Hæren/kavaleriet siden 1968, dog med mange 
moderniseringer opp gjennom årene. Det ble 
presisert at det kun er strids-vogn Leo 1 som 
utfases, ikke Leo ingeniør-vogn/graver eller Leo 
broleggervogn. De skal leve noen år til i 
Hæren. I aulaen i Rena leir, fikk alle de frem-
møtte i tillegg en god orientering om situa-
sjonen ved våpenskolen, samt informasjon av 

major Rune Øyen om dagens program i region-
feltet. 

Vel fremme, innerst i skytefeltet på Deifjellet, 
sto de to siste Leo 1 vognene, eskortert av 
storebror Leo 2. Etter at alle hadde fått i seg en 
baguett og litt kaffe, startet demonstrasjons-
skytingen mot forskjellige mål i feltet, totalt 21 
skarpe granater. Media fikk rikelig med tid til å 
ta bilder, godt hjulpet av speaker major Øyen. 
Med media menes TV2, Vi Menn og Offisers-
bladet. Men den siste granaten avfyrt fra Leo 1, 
ble litt spesiell, for mannskapet ble plukket ut 
blant de fremmøtte som på en eller annen måte 
har gjort seg fortjent til denne æren. Vi nevner 
her de to mest sentrale, nemlig skytteren, 
general Bruun, og lader, oberst Kolbjørnsen. 

Generalen tok seg god tid, og traff målet head 
on! En noe lettet general Bruun uttalte etter 
skytingen at han var meget glad for treffet. For 
hadde han bommet, så ville mobbegjengen 
plaget han resten av kvelden! 

Flere av tomhylsene skal pusses og graver-
es, og plasseres på utvalgte steder, men 
tomhylsen fra siste skudd, skal inngraveres 
med tid/sted/anledning, samt navnene på 
mannskapet og deres oppgaver på vogna. 
Etter avsluttet skyteseanse, ble det rene 
begravelsesstemningen, da formannen i 
Kavaleri-klubben, rittmester Øivind Isachsen la 
en solid krans på vogn 111, med teksten:  
Kjære Leopard! Hvil i fred – det er kjærlighet  
i gatene. Kavaleriklubben av 1882. 

lEOPaRD 1 STRiDSVOgN ER Nå hiSTORiE 
 – spikerverket neste!

Leopard 1 har skutt sin siste granat. Dette ble skikkelig markert i Regionfelt Østlandet den  
21. september. Nå blir kavaleristenes stolthet i mange tiår til spiker. Inviterte gjester  
(i hovedsak kavalerister), og offiserer i garnisonen (i hovedsak kavalerister), fikk oppleve 
totalt 21 assorterte skarpe granatavfyringer, som alle beviste at denne vogna fortsatt er 
potent og treffsikker. 

Siste Leo 1 som skal avfyre 
den siste granaten vogn 111.
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lEOPaRD 1 STRiDSVOgN ER Nå hiSTORiE 
 – spikerverket neste!

Den siste granaten. Denne skal senere graveres 
med blant annet navnene på mannskapet på 
vogn 111 som sto for skyting av denne historiske 
avfyringen.General Bruun mottar som skytter den siste granaten.

Formannen i kavaleriklubben ritmester Øivind Isachsen bekranset vogn 
111 med en solid krans og noen rosende ord på vei til spikerverket.
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Å komme til Rena, er som å komme til 
Hærens hovedstad. For i Østerdalen 
Garnison er det alltid hektisk, så også når 
Offisersbladet ankom leiren den 21. 
september. For i løpet av de to timene før 
avreise til skytefeltet, rakk jeg en rask tur 
innom stabs- og ledertreneren, der Brigade-
staben var midt oppe i en stor øvelse, med 
sin nye brigadesjef, brigader Odin 
Johannessen. Fordelt over to etasjer, i 
naturtro omgivelser med telt og 113 
kommandovogner i finér, satt Brigadestaben 
med offiserer fra undergitte støtteavdelinger 
og løste sitt øvingsoppdrag. Situasjonskart, 
situasjonsbeskrivelser, fiendtlig fremrykninger, 
egne styrker, sambandsmidler, o-møter, 
datakraft og et komplekst scenario, setter  
alle som én på prøve. Totalt 160 mann, 
hvorav 68 fra brigadestab, 66 fra tildelt  
støtte, 10 supervicers, 7 systemtekniker og  
10 i den øvre ledelses-stab som styrer hele 
øvelsen. Sjef våpenskolen, brigader Sæther 
var øvingsleder.

Offisersbladet snakket med oberstløytnant 
Krey, som var stabssjef i øvingsledelsen. Han 
kunne fortelle at de har planlagt denne 
øvelsen flere måneder i forveien, der 
brigaden også har vært med i prosessen. 
Selve øvingsscenarioet var noe annerledes 
enn de vi tradisjonelt er vant til. Hele spillet 
utspilte seg i Gratangenområdet, og hadde 
litt av det gamle, noe Balkanliknende, og litt 
fra situasjoner i Afghanistan., men brigade-
staben fikk kjørt seg med overraskende 
fiendtlige handlinger, medevac på dypet, 
krigsfangetjeneste, skadede sivile, 
demonstrasjoner, tap av samband, 
flyktninger, og mye mer.

Jeg lot meg imponere av de som styrer 
hele øvelsen, for de må virkelig ha 
helhetsoversikt for å kunne kjøre spillet 
realistisk, og samtidig avdømme om 
brigadesjefen tar de riktige avgjørelsene. Det 
var ikke lett å få snakket med Odin 
Johannessen, for han var midt i et O-møte, 
men det var tommelen opp, så da hadde han 
vel kontroll?

BFO var også til stede på Rena!       
Der det skjer noe, er selvfølgelig også  
BFO på plass. Denne gang med stand i 
spisemessa, med OTV Indre Østland major 
Johnny Soleng, rekrutteringsansvarlig Lars 
Andreas Irgens og forhandlingsleder Even 
Mølmshaug. Det ble tid til å besvare alle 
slags spørsmål både fra BFO-medlemmer  
og potensielle BFO-medlemmer. Så med 
BFO i messa, og Offisersbladet med dertil 
egnet Offisersblad-jakke ute i skytefeltet,  
så burde mange ha lagt merke til at BFO 
faktisk bryr seg, og er ute hos ”folket” der det 
skjer!    

Sjef brigader Odin Johannessen i møte med sin 
stab.

Brigadestaben Brig N var også på Rena

BFOs dyktige medarbeidere svarte på de spørsmål som dukket opp.

Deler av Brig stab med personell også fra 
undergitte avdelinger/støtteavdelinger.

Øverste øvingsledelse som kjører øvingsspillet og scenarioret.
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                    Tekst & Foto: Jimmy Bjerkansmo

Sytti til åtti ferdig trente hunder sendes ut fra senteret hvert eneste år til 
operasjoner i totalt femten land i Afrika, Asia, Europa og Midt – Østen. 
Hundene er av rasen Malenois, og trenes opp av bosniere som har fått 
utdanning som hundetrenere på det norsk-ledede senteret. Opptrening av 
hundene følger et bestemt og gjennomprøvd mønster og starter praktisk talt 
fra det øyeblikket valpene ser dagens lys.  Når hundene er om lag fjorten 
måneder gamle er de klare for skarp innsats og plasseres ut i en av de 
mange operasjonsområdene.  Hundeførere rekrutteres fra lokalbefolkningen, 
og på denne måten får man en dobbel effekt ut av hundene – de detekterer 
miner - og lokale kvinner og menn får fastlønnet arbeid.

Hundene er spesielt effektive i områder hvor man ikke vet den eksakte 
plasseringen av sprenganordninger, slik at det må søkes over større områder. 
Også på steder hvor det ikke finnes systematikk over minefeltene, i vanskelig 
terreng, og der hvor miner er begravd dypt er hunder mange ganger det 
eneste verktøyet som kan brukes. En minehund kan finne en mine som 
ligger fem meter under bakken. Den kan finne miner som har vært nedgravd 
i mer enn 40 år, den finner miner tjue ganger raskere enn en person med 
minedetektor, og den kan klarere over 800 kvadratmeter terreng på én dag.

Hunder kan trenes opp til å finne miner og eksplosiver av alle typer og 
fasonger, og senterets leder, Terje G Berntsen, forteller at det så langt ikke 
har vært noen uhell med hunder og hundeførere som er trenet etter senterets 
metoder. Berntsen har lang erfaring med hunder, blant annet fra Forsvaret, 
og bor nå i Vogošća med sin familie hvor han dedikerer seg fullstendig til noe 
han påstår ikke er en jobb, men en livsstil.  

Den skal tidlig krøkes…
Norsk Folkehjelps senter for opptrening av minehunder (Norwegian People’s Aid’s (NPA) 
centre for training mine detection dogs) ligger i Vogošca, en forstad noen kilometer nord for 
Sarajevo, og er sannsynligvis det mest effektive hundetreningssenteret i verden.

Ved å gå med innsamlingsbøsse to timer 23. oktober er 
du med på å finansiere opptreningen av disse ti nyfødte 
valpene til fullbefarne minesøkshunder

En syv måneder gammel valp har ett hundre 
prosent konsentrasjon mot funnet

Senterets leder, Terje G Berntsen.
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M-72 PaNSERVERNRaKETT
 - snart 50 år!
Supersuksessen M-72, eller M-72 LAW (Light Antitank Weapon), er panservernvåpenet 
som på 60-tallet ble lansert som et lett og effektivt engangsvåpen, enkelt, sikkert og med 
dødelig effekt mot pansrede mål. 

ffi sersbladet14

                            Av Einar Holst Clausen  

M72 ble raskt den amerikanske hærens og 
det amerikanske marinekorpsets viktigste 
individuelle panservernvåpen etter 1963, 
da den ble tatt i bruk i stedet for M31 HEAT 
og M20A1 «Super Bazooka». I Norge 
erstattet M-72 på 60-tallet Forsvarets 
Energa geværgranat som individuelt 
panservernvåpen. Mange offiserer har 
et forhold til M-72, i alle fall de som har 
”vokst opp” i Hæren med øvelser i full 
grunnutrustning, hvor de to grønne rørene 
alltid var i veien under hurtig fremrykning. Den 
generasjonen var også så heldige å få skyte 
skarp M-72. Det var den gang Forsvaret
hadde råd til å la alle i troppen skyte én hver, 
og kanskje noen ekstra som var til overs.

Den håndholdte M-72 er et enmanns 
panservernrakettsystem med kaliber 66 mm. 
Stridshodet på panservernraketten virker etter 
hulladningsprinsippet, og det er et piezo-

elektrisk brannrør som sørger for å detonere 
ladningen når raketten treffer målet. M-72 var 
primært et våpen mot pansrede mål, men har 
kontinuerlig blitt modernisert og videreutviklet. 
Nå kommer snart M-72 som kan brukes mot 
hus og stillinger, samt mot personell, da med 
luftsprengning.   

Noen av oss har alltid trodd at M-72 ble 
utviklet og produsert på det som tidligere 
het Raufoss Ammunisjonsfabrikk (RA), men 
det er ikke riktig. Den er faktisk utviklet i 
USA av Frank Spinale ved Hesse-Eastern 
Division. Det var den etter hvert solide 
fabrikken Talley som produserte M-72, 
men RA fikk tidlig ansvaret for konsesjon/
kontrakt på å produsere drivladningen til 
panservernraketten, og senere også til 
å stå for ferdigmontering og videresalg. 
M-72 ble raskt ett av de mest eksporterte 
våpen fra Norge. Den leveres også som to 
øvingssystemer - ett med innebygget løp for 9 
mm pistolammunisjon, og ett med innebygget 
løp for 21 mm øvingsgranat. 

RA eksisterer ikke lenger, nå er det 
NAMMO Raufoss AS som står for 
produksjon av diverse ammunisjonstyper 
og rakettmotorer. Og NAMMO gjør det 
meget bra, med småkaliber finkaliber-
produksjon lagt til Sverige og Finland, og 
stor fremgang på Raufoss med utvikling av 
moderne ammunisjonstyper/granater, i tillegg 
til rakettmotorer til både missiler og større 
rakettsystemer. I senere tid har da NAMMO 
også kjøpt opp den amerikanske Talley-
fabrikken.  

Offisersbladet tok turen opp til Raufoss, 
og møtte programdirektøren for mellom- og 
storkaliber divisjonen på NAMMO, Ph.D. Quoc 
Bao Diep. Diep har ansvaret for blant annet 
videreutvikling av M-72, og kunne fortelle at 
det jobbes med en rekke nye typer M-72, med 
utvidet virkeområde. En av de siste utgavene 
heter M-72 ASM RC (Anti-Structure Munition 
Reduced Caliber), som er tiltenkt brukt i 
den krigføring som man ofte står overfor i 
dag, nemlig kamp mot helt andre mål enn 

Avfyring M 72 tidlig utgave. Foto FMS.



M-72 PaNSERVERNRaKETT
 - snart 50 år!

Det nye natt og  
dag siktet.
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stridsvogner, nemlig bygninger og fiendtlige 
stillinger. Skytteren kan med et enkelt klikk 
velge mellom detonering ved anslag, eller 
detonering etter at raketten har gått gjennom 
veggen. Det jobbes også med å redusere 
vekten, ved bruk av det lette materialet 
karbonfiber, i tillegg til utviklingen av flere nye 
typer siktemidler, som supplement til de faste 
siktemidlene som er standard på M-72. 

Siktene monteres på M-72en ved hjelp av 
Ppicatinny-skinner, og det nye nå er at man 
ved hjelp av lysforsterkning også kan avfyre 
våpenet om natten, noe som er en meget stor 
forbedring. Programdirektør Diep røper at det 
jobbes med en M-72 simulator, som ved hjelp 
av et enkelt program, en PC og en TV, eller 
storskjerm, kan øve soldatene på avfyring 
av panservernraketten mot forskjellige 
stillestående eller bevegelige mål. Diep sier 
videre at NAMMO er avhengige av en tett 
dialog med brukerne og FLO, med tanke på 
videre produktutvikling. Avslutningsvis kan 
Offisersbladet fra sine egne kilder røpe at 
NAMMO nå også jobber med utvikling av 
”aimpoint-sikte” og et avansert sikte med 
”head-up display” til M-72. Da gjenstår det å 
se om det norske forsvar tar seg råd til denne 
avanserte forbedringen?

Kilder: NAMMO og Wikipedia   

 Modell Beskrivelse

M72 66 mm Talley enkeltskudds rakett- 
våpen, forladet med HEAT-stridshode

M72A1 M72-variant; forbedret rakettmotor

M72A2 M72-variant; forbedret rakettmotor

M72A3 M72A1/A2-variant; forbedret sikkerhet

M72A4 M72-variant; raketten forbedret for høyere 
penetrasjon, forbedret utkasterrør

M72A5 M72A3; forbedret utkasterrør

M72A6 M72-variant; stridshode med lav penetrasjon og 
større sprengeffekt; forbedret utkasterrør

M72A7 M72A6-variant; US Army M72A6-variant for US 
Navy

M72E8 M72A7 variant; rakettmotor som kan avfyres fra 
innelukket rom; forbedret utkasterrør

M72E9 M72 variant; stridshode med forbedret effekt 
mot panser; forbedret utkasterrør

M72E10 M72 variant; HE/fragmenterende stridshode; 
forbedret utkasterrør

M 72 slik vi kjenner den 
fra litt tilbake i tid.

Ny versjon M 72 nye siktemidler aimpoint 
og head up display.

Skisse gjennomskåret.

Programdirektør mellom og 
storkaliber Quoc Bao Diep Ph.D. 

demonstrerer M 72 med det nye natt 
og dag siktet.



Personellet i Heimevernets 
innsatsstyrker utsettes for 
et slag under beltestedet når 
vesentlige deler av deres 
økonomiske kompensasjon 
fjernes fra nyttår.

                             Av Jimmy Bjerkansmo, BFO 
                             Foto: FMS

I følge HVs hjemmesider er Innsatsstyrkene 
Heimevernets spydspiss, sammensatt av 
mobile og fleksible enheter. De skal være 
klare til å løse oppdrag innen 24 timer og 
har førsteprioritet på treningsressurser og 
materiell. Den såkalte signeringsbonusen 
på 5000 kroner, og kontraktsbonusen på 
30 000 kroner som utbetales etter tre års 
deltagelse, skal nå fjernes og brukes til å 
finansiere øvingsvirksomheten i de ordinære 
HV – styrkene.

I en artikkel i Aftenposten sier 
Generalinspektøren for Heimevernet 
(GIHV) at hun ønsker å beholde det erfarne 
personellet i Innsatsstyrkene. Derfor 

appellerer hun om at det fokuseres mer på 
forsvarssaken og ikke på pengene. «Bare 
det at GIHV appellerer til idealismen er 
en provokasjon mot miljøet», sier BFO – 
tillitsvalgt Frode Nilsen til Offisersbladet. 
«Er det noen som er fylt av en stor grad av 
idealisme så er det nettopp innsatsstyrkene». 
Etter BFOs mening har den lojaliteten og 
fleksibiliteten som forsvarets styrker utviser 
vært misbrukt og utnyttet i alt for lang tid. 
Det holder ikke å peke på særegenheter 
ved yrkesgruppen og forsvarets behov når 
arbeidsgiver ikke er villig til å kompensere 
dette med adekvate lønns- og arbeidsvilkår.

Vi aksepterer ikke at personellets surt 

hVS iNNSaTSSTyRKER 
RaSERES!
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ervervede penger skal inndras for å bli brukt 
til å balansere driftssituasjonen i Forsvaret. 
Forsvaret er underbemannet, spesielt av 
befal, hvilket gjør at kritiske funksjoner 
nærmer seg en kollaps. Marinens fartøyer 
er ikke bemannet, Hærens avdelinger har 
ikke det personellet de er forutsatt å ha, 
Luftforsvarets evne er under sterkt press, FLO 
mangler kritisk kompetanse på samme måter 
som andre deler av Forsvaret. Nå skal også 
HVs innsatsstyrker raseres!

Dette må forventes på tross av generalens 
fromme ønske om at rekrutteringen skyter fart 
på ren og skjær idealisme. Kontraktsfestet 
militært personell, befal og offiserer har båret 

hVS iNNSaTSSTyRKER 
RaSERES!
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byrden for langt og for lenge. Resultatet er 
fallende motivasjon og forvitrende tillit til 
beslutningstakerne. Lønnsmidler må stilles 
til rådighet slik at Forsvarssjefen kan lønne 
sitt personell i forhold til innsatsen de yter, 
hvilket vil si et lønns – og insitamentnivå som 
ligger langt utover dagens. GIHVs forslag må 
skrinlegges snarest!

Regjeringen svikter HV!
Beslutningen om å kutte ut innsatsstyrkenes 
bonuser har blitt møtt med hoderystende 
vantro hos de fleste Offisersbladet har 
kontaktet i sakens anledning. BFOs leder for 
region Viken, Frode Nilsen, sier følgende: 
“Heimevernets innsatsstyrker i Oslo ble 
terrorhelgen 22 juli mobilisert allerede etter 
noen få timer. Styrkene var på plass på 
vesentlig kortere tid enn den klartiden som 
ligger til grunn. Vi skal ikke glemme at også 
områder fra HVs styrkestruktur ble mobilisert, 
og møtte til tjeneste, på et tidspunkt der 
situasjonen var langt fra avklart.

Dette personellet møtte ut fra sin 
ryggmargsfestede forsvarsvilje og “Plakaten 
på veggen”.

Innsatsstyrkene og Heimevernet 
mobiliserte til den sannsynligvis største 
skarpe operasjonen på norsk landjord siden 
9. april 1940. Deres relevans og gripbarhet 

i den nasjonale beredskap bør dermed en 
gang for alle være åpenbar. Med dette som 
bakteppe oppleves det både overraskende, 
men også provoserende, dersom personellet 
skal fratas sine bonuser, for å finansiere en 
kvalitetsreform som aldri ble fullfinansiert. 
Idealismen er nettopp en av Heimevernets 
bærende bjelker og styrke. Den bør ikke 
raseres ytterligere.”

Jan Arild Ellingsen, som er FrPs 
forsvarspolitiske talsmann, sier at Regjeringen 
svikter Heimevernet. I et innlegg på 
Fremskrittspartiets hjemmesider krever han 
svar på hvorfor Heimevernets innsatsstyrke 
belønnes med bonuskutt. “Jeg krever at 
forsvarsminister Grete Faremo skal svare på 
hvorfor det ikke brukes mer penger på å øve 
både innsatsstyrkene og områdestrukturen 
for å sørge for at Heimevernet skal støtte 
politiet og det sivile samfunnet i krise og 
krig. Vi skal huske at et ikke ubetydelig 
antall HV-soldater var å finne på Oslos 
gater kort tid etter terrorhandlingene 22.juli 
for å hjelpe Politiet med å sikre nasjonale 
symboler som Regjeringskvartalet, Stortinget, 
Utenriksdepartementet i tillegg til andre 
installasjoner. 

Å kutte i bonusen til innsatsstyrkene 
opplever jeg som dypt urimelig all den tid de 
setter av 15-20 dager av livene sine hvert år 

til å øve på denne typen oppdrag og være 
med på å skape trygghet i samfunnet,” sier 
Ellingsen.

BFO har i løpet av uken vært i kontakt 
med distriktssjefer, innsatsstyrkesjefer og 
troppssjefer som alle er hoderystende vantro 
til beslutningen om å kutte i personellets 
bonuser.

“Det var forventet at innsatsstyrkene 
skulle reduseres i framtiden og på denne 
måten nedbygges jo styrkene av seg selv”, 
sier en av troppssjefene lettere ironisk til 
Offisersbladet. En av innsatsstyrkenes 
ledere sier også at bonuskuttet innebærer at 
oppslutningen om øvelsene vil synke, all den 
stund en av forutsetningene for å få bonus var 
at man deltok på mer enn 75 % av øvelsene. 
BFO er også kjent med at innsatsstyrkenes 
personell er frustrert over måten beslutningen 
har blitt kommunisert i forkant. “Det har ikke 
vært noen prosess i forkant som involverer 
de tillitsvalgte. Det burde være kjent for 
enhver leder at en god dialog medvirker til at 
kritikken reduseres og viljen til å akseptere 
økes,” sier en erfaren innsatsstyrkeleder som 
er redd for at innsatstyrkene nå vil forvitre.
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Graduasjon for fem flyelever  
ved Sheppard AFB
Fredag 23 september graduerte de fem fenrikene Erlend Hassel, Tore Martin Askim, 
Petter Grønskar, Espen Franklin og Mathias Maske ved Sheppard Air Force Base, Texas. 
Flyvingen ble overrakt ved en høytidelig seremoni med besøk av Norges Ambassadør 
i USA, Wegger Chr. Strømmen, sjef for Luftforsvarets Utdanningsinspektorat, brigader 
Øyvind Strandman og feltprest i USA Cecilie Jørgensen Strømmen. Alle fem utdannes 
nå videre ved Sheppard AFB i et par måneder før de reiser til Tucson, Arizona for å bli 
F-16 piloter.

Kaptein Bjørn Erik Aune-Aas

Saab skal  
levere avionikk til 
Talarion UAV

Forsvars- og sikkerhetsdivisjonen I Saab har 
inngått en rammeavtale og mottatt første 
bestilling fra selskapet EADS Cassidian, på 
leveranse av sikkerhets kritisk avionikk utstyr 
til UAV-systemet Talarion.

Ordren inkluderer design og utvikling, 
datakraft (AVMC), kommunikasjons-
systemer(CC) og systemer rundt oppdrag/
våpenlast. ”Management Computer (MPMC)” 
for Talarion, vil avionikkdivisjonen i Saab ta 
seg av. De første leveransene skal skje i 2012-
2014. Saab er selvfølgelig stolte over å ha fått 
leveransen  av disse viktige delene av en 
meget avansert våpenplattform, og sier at 
dette bekrefter deres konkurranseevne i 
markedet. 

holst.clausenfo.noDet Tyske MBDA tester ut C-RAM laser 
våpensystem

 

Det forskes nå på utvikling av 
et kraftig laservåpen, som skal 
kunne uskadeliggjøre eksempelvis 
artillerigranater og raketter før de treffer 
målet. MBDA har med suksess utført 
flere tester med sitt C-RAM(Counter 
Rocket, Artillery,Mortar) laser 
våpensystem. MBDA er først ute i Europa 
med et slikt våpensystem.

Under tester, og for første gang, nådde den 10 kW sterke laserstrålen hel ut til målet 
på 2000 meters avstand. Det er imidlertid mange tekniske utfordringer fordi dagens 
RAM ammunisjon har meget stor hastighet og lav signatur. Det forskes på å produsere 
en sterk nok laserstråle, samt det faktum at målet beveger seg svært raskt, og må 
detekteres og treffes i løpet av sekunder. Uansett, anser man laservåpen som meget 
effektivt mot RAM ammunisjon. Forskningen har foregått siden 2009, på vegne av EDA 
(European Defence Agency).

holst.clausen@bfo.no

På bildet ser vi fra 
venstre feltprest Cecilie 
Jørgensen Strømmen, 
Ambassadør Wegger 
Chr. Strømmen, brigader 
Øyvind Strandman, 
oberstløytnant Jostein 
Grønflaten, fenrik Mathias 
Maske, fenrik Espen 
Franklin, fenrik Petter 
Grønskar, fenrik Tore 
Martin Askim og Erlend 
Hassel.

EADS

EADS Nord Amerika viste frem sitt 
“Armed Aerial Scout” 72X helikopter med 
en krevende demonstrasjonflygning i 
Washington.

 Den store og internasjonale messen 
“AUSA Convention” i Washington 10. 
Oktober, ble Armed Aerial Scout 72X 
vist frem for et internasjonalt publikum. 
AAS 72X er en noe ombygget utgave 
av den amerikanske hærens UH-72A. 
Firmaet Rockwell Collins er nå også 
inne i den videre utvikling og testing 
av AAS 72X. Helikopteret var utstyrt 
med et såkalt MEP (Mission Equipment 
Package), en modul med målsensor, 
sambandsmateriell og våpen.   

holst.clausen@bfo.no
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EN BEKyMRET  
hV-11 SjEf
SETNESMOEN: Det er en utfordring å trene HV-styrker tilsrekkelig. Oberstløytnant og 
distriktssjef Ove Staurset er bekymret for fremtiden for tradisjonsrike Setnesmoen. – Det er 
meget positivt at vi opplever økte ressurser til å trene HV-styrker også her i HV-11, men det 
må tas grep for å frigjøre midler for mer trening i tiden som kommer, sier han.

Ove Staurset vokste opp utenfor gjerdene på Setnesmoen og de siste fire årene har han vært distriktssjef for HV-11.

ffi sersbladet20



EN BEKyMRET  
hV-11 SjEf

                              Av Thor A. Nagell

Ove Staurset (45) vokste opp like utenfor 
gjerdene på Setnesmoen på Veblungsnes i 
Rauma kommune i Romsdal. De siste fire 
årene har han vært distriktssjef her for HV-
11. Han har tidligere vært medlem av 
Forsvarsstudiet.

Staurset gikk på stabsskole i Sverige, har 
vært stasjonert på Skjold i Nord-Norge og 
gikk på Krigsskolen både på Gimlemoen og 
Linderud. Han har vært på Porsangermoen 
og i flere utenlandsoperasjoner i Kosovo og 
Afghanistan.

På tradisjonsrike Setnesmoen har det 
vært militær aktivitet siden 1760 – altså i 
ganske nøyaktig 250 år. Moen var 
hovedeksersis-plassen i Møre og Romsdal 
under danske-tiden og under 
unionsoppløsningen ble plassen utvidet 
kraftig.

– I 1905 var leiren veldig bra utstyrt 
militært sett, forteller Staurset.

Ble satset på Setnesmoen
Han viser til at i mellomkrigstiden var leiren 
rekruttskole med stor aktivitet hele tiden. 

– Under andre verdenskrig ble det satt 
opp tre bataljoner som kom i kamp mot 
tyskerne. Den ene var med blant annet på 
Dombås og i Nåverdalen. Siden kom det 
også britiske brigader sendt hit av Winston 
Churchill. De brukte leiren som base. Da ble 
Åndalsnes og hele leiren bombet grundig av 
tyskerne og leiren ble tømt. Martin Linge var 
her som forbindelsesoffiser med de britiske 
styrkene. De måtte som kjent trekke seg ut 
da tyskerne kom inn i begynnelsen av mai 
1940. Deretter brukte okkupasjonsmakten 
leiren og bygget opp nye brakker, forteller 
oberstløytnanten.

Det ble også anlagt en flyplass for både 
jager- og transportfly. Etter krigen ble 
Setnesmoen brukt som mobiliseringsleir for 
Infanteriregiment 11. Engelske, franske og 
nederlandske styrker var her for trening helt 
frem til 1990-tallet. Like etter årtusenskiftet 
overtok Heimevernet og distriktssenteret ble 
flyttet hit fra Molde. Nytt, flott 
administrasjons-bygg ble etablert. Og deler 
av Sogn og Fjordane ble innlemmet i HV-11.

Det ble med andre ord satset på Setnes-
moen.

Akkurat i disse tider er det ny langtids-
planlegging på gang og forsvarssjefen 
leverer sin innstilling på ny struktur i 
november. Saken vil bli politisk behandlet i 
Stortinget våren 2012.

– Selvsagt er jeg som sjef for distriktet, og 

som innfødt, følelsesmessig knyttet til stedet 
og stolt over det vi har fått til på 
Setnesmoen. Når det er sagt er det jo slik at 
når verden endrer seg må også Forsvaret 
og Heimevernet endre seg. I den pågående 
prosessen vil det være riktig å vurdere 
hvordan vi kan få best mulig forsvar av 
landets interesser med de ressursene vi får. 
Dersom det betyr en endring for 
Setnesmoen blir det min jobb å gjennomføre 
den, sier Staurset.

Mange sliter
– Situasjonen i Heimevernet er at vi sliter 
med å få endene til å møtes. Heimevernet 
skal være en desentralisert struktur der vi 
skal verne, vokte og virke blant og for 
befolkningen. Vi skal sikre 
samfunnsstrukturer i gitte situasjoner, sier 
Staurset. Han fortsetter:

– Vi har vært gjennom flere reformer. Når 
vi snakker om fremtidens forsvar må vi ta 
utgangspunkt i en forståelse av dagens 
innsatsforsvar. Det dreier seg ikke bare om 

volum og antall soldater, men Forsvarets 
evne til innsats i et oppdrag. Det må være 
en balanse mellom struktur, materiell, 
kompe-tanse og trening. Kjernen i 
Heimevernets virksomhet er å trene 
strukturen. Nå er vi oppe i 45 000 soldater 
som er inndelt i prioriterte avdelinger. Mange 
av dem trener bra, men det er også mange 
områder som sliter med å trene nok. 
Samtidig ser jeg at ressursene økes, og det 
er gledelig, sier Staurset.

Han understreker hele tiden under 
intervjuet at det selvsagt er politikerne som 
skal ta beslutningene. Likevel føler han det 
er viktig og riktig at han, som sjef for HV-11, 
gir uttrykk for den bekymringen ikke bare 
han, men hele hans stab, har for 
Heimevernet i disse dager.

– Vi prøver selvsagt å kutte ned på antall 
faste installasjoner og antall ansatte, altså 
faste kostnader, slik at vi kan frigjøre mer 
ressurser til å trene. Slik er situasjonen nå, 
og min bekymring er at jeg er usikker på 
hvordan det hele vil ende. Setnesmoen er 

Oberstløytnant og distriktssjef Ove Staurset er 
bekymret for at 250 års tradisjonsrik historie kan 

være slutt på Setnesmoen.



en av tre-fire leire som er i faresonen siden vi 
er små og vi er i deler av landet der det ikke 
prioriteres høyest, forklarer distriktssjefen.

– Regner du med at det er en reell sjanse 
nå for at det blir definitivt slutt for 
Setnesmoen?

– Det tror jeg ikke. Jeg tror Setnesmoen har 
en viktig funksjon også i fremtiden, men i 
hvilken form er jeg usikker på. Men det er det 
jo heller ikke opp til meg å avgjøre…

Staurset viser til at Vernepliktsverket har 
flyttet sin aktivitet til Setnesmoen i år. Sesjon 
skal skje her. Og politiet bruker leiren en god 
del.

Forståelse for behovet
– Vi har jo gode fasciliteter her, sier han.

– Men du er redd tanken om sentralisering 
kan få store konsekvenser?

– Hvis Heimevernet blir mindre enn i dag vil 
nok noen avdelinger ryke. Og da er vi i 
faresonen, men det er helt avhengig av hvilke 
avgjørelser man tar i Ft. Vår misjon er å trene 
og lede våre styrker i Møre og Romsdal og 
Sogn og Fjordane. De oppgavene blir ikke 
borte, men de kan kanskje overføres til 
Værnes eller Bergen.

– Hvilke tanker gjør du deg rundt nettopp 
det at man hadde midler i 1905, men kanskje 
ikke i dag?

– Vi har et annet forsvar i dag, tilpasset 
dagens trusselbilde. Størrelsene i 1905 og i 
dag er ikke mulig å sammenligne. Det settes 
av mye penger til Heimevernet. Utfordringen 
er balansen mellom struktur, trening og 
ressurser. Vi har en stor investering i nye 

jagerfly foran oss og vi har et veldig lite, 
marginalisert forsvar i dag.

– Hva er din tanke rundt det?
– Jeg har jo selvsagt sterk tro på at 

Forsvaret har en veldig viktig rolle også i 
fremtiden. Også Heimevernet. For HV er det 
hele tiden spørsmålet om hvor desentralisert 
strukturen skal være. En ytterligere 
nedskalering vil innebære at HV må rette seg 
mer mot innsatsenheter. Hvis vi fortsatt skal 
ha et HV med tilsvarende volum som i dag 
må strukturen trene regelmessig. Hvis ikke er 
det liten vits i å opprettholde det hele.

– Føler du at dere blir marginalisert? At 
dere blir satt på sidelinjen nå?

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror det er 
forståelse for at det er behov for Heimevernet 
fremdeles. Og at man skjønner at 
Heimevernet er en viktig brikke i en 
krisesituasjon. Vi er en styrke som lett kan 
mobiliseres. I en krisesituasjon der 
mennesker og verdier må sikres må vi ha 
militær makt i Norge.

– Føler du det er politisk forståelse for det?
Må ha mannskap som fungerer
– Ja, jeg tror det. Jeg tror det er god 

politisk støtte for Heimevernet, men jeg er 
bekymret for at vi skal komme i en situasjon 
der vi ikke har ressurser nok til å være 
levedyktig i den formen vi har nå. Det er jeg 
bekymret for, ja. Vi har områder ute som ikke 
får trent i år. De burde ha trent. Det er 
heimevernområdene som er kjernene i 
Heimevernet, ikke stabene. Og da er det 
svært viktig at de får trent nok. Vi må ha et 
operativt heimevern ute der områdesjefen kan 

treffe sine befal og mannskap med jevne 
mellomrom.  Problemet nå er at det har vi ikke 
ressurser nok til. Og det betyr at befalet 
mister nærheten til soldatene. Det er ikke 
bra…

På Setnesmoen er det i dag 32 fast 
ansatte. Hvert år trenes 1500-2000 soldater 
her.

– Er du redd det tallet vil bli mindre?
– Det kan ikke bli særlig mindre enn det. 

Da vil det gå ut over den operative evnen vi 
skal ha. Det ville ikke være forsvarlig å ha et 
område som ikke er trenet. Noen av våre 
oppdrag er nedfelt i paragraf 13 i 
Heimevernsloven. Den går på blant annet at 
vi skal støtte det sivile samfunn i forbindelse 
med ulykker og naturkatastrofer. Det skal skje 
når politimester eller fylkesmannen ber om 
det. Det er klart at hvis vi skal kunne gi støtte i 
slike situasjoner må vi ha mannskap som kan 
fungere. Og soldater som er trente til å kunne 
utføre slike oppgaver.

– Avdelinger som ikke gjennomfører 
regelmessige treninger kan risikere å komme i 
en situasjon der dere ikke er i stand til å 
utføre de oppgavene dere er satt til å gjøre?

– Avdelinger som har lav treningsfrekvens 
trenger lengre oppsettings- og 
treningsperioder enn de mest prioriterte 
avdelingene. Det er det som blir 
konsekvensen.

– Og det må være bekymringsfullt for deg?
– Det er vanskelig å svare på da det er helt 

avhengig av situasjonen og oppdraget vi skal 
løse, svarer oberstløytnant Ove Staurset. 

Det har vært mange forgjengere på Setnesmoen før oberstløytnant Ove Staurset. – Hvis vi fortsatt skal 
ha et HV med tilsvarende volum som i dag må strukturen trene regelmessig. Hvis ikke er det liten vits i å 
opprettholde det hele, sier han.

Oberstløytnant Ove Staurset føler at Heimevernet 
kan risikere å komme i en situasjon der de ikke er i 
stand til å utføre de oppgavene de er satt til å gjøre 
siden ressursene stadig blir knappere.

ffi sersbladet22



23ffi sersbladet



Personellutfordringen i fremtiden
Budsjettet er presentert, BFO registrerer at de lovte 800 
millionene nå legges på bordet. Slik sett er målene i gjeldende 
langtidsplan innen rekkevidde. Budsjettet «selges» med en riktig 
og viktig styrking av veteranarbeidet samt et budskap om styrking 
av de enkelte forsvarsgrener og HV. FSJ er meget godt fornøyd 
med budsjettforslaget fra Regjeringen.

En av de store utfordringer for oss som er interessert i Forsvaret 
og som over flere år har påtalt mangelen på balanse mellom 
oppgaver og resurser, er alle de premissene som ligger til grunn 
for virksomheten som ikke kommuniseres i budsjettet. Mange 
av disse utfordringene omtales i FSJ årsrapport lansert våren 
2011. Derfor er det nødvendig å bringe en del av dette frem i 
bevisstheten igjen og samtidig gi BFOs opplevelse av den reelle 
situasjonen. 

Jeg legger til grunn at budsjettfremlegget synliggjør 
Regjeringens forståelse av måloppnåelse i relasjon til målet om 
et “ et forsvar i økonomisk og funksjonell balanse”. Budsjettet 
skal realisere et innsatsforsvar med verdens mest moderne 
marine, ett høypotent Luftforsvar båret frem av verdens 
dyktigste kampflyvåpen og med en hær som igjen og igjen 
leverer kapasiteter etterspurt av våre allierte, men som ikke er 
dimensjonerende for strukturen. Jeg konkluderte i fjor med at 
det vil ikke være mulig å etablere et Forsvar i økonomisk og 
funksjonell balanse i inneværende langtidsperiode. Grunnlaget 
for å hevde dette ble overlevert stortingsrepresentantene 
ifm budsjettbehandlingen i 2010, og med det foreliggende 
budsjettforslag forsterkes min tro på egne vurderinger fra den 
gang. (Detaljene i budsjettet og vårt budskap til Stortinget ifm 
høring på budsjettet kan dere lese annet sted i bladet)

Det vi kan slå oss til ro med er at også i 2012 skal befal og 
offiserer få anledning til å balansere Forsvarets reelle behov slik 
det har fungert i flere år nå. Imidlertid er sentrale forutsetninger 
endret på relativ kort tid. Nå er Forsvarets personellstruktur 
under så stort press at Forsvarets evne til å løse oppdrag 
er svekket. Avgangen av militært personell i FLO og andre 
deler av Forsvarets er alarmerende høy og for Forsvaret 
potensielt paralyserende. Dette er det vi har lært å kjenne som 
støttestrukturer som har belastet driftsbudsjettet i for stor grad 
for lenge og som vi de siste 10 år har gjort hva vi kan for å fjerne. 
Ingen har med tilstrekkelig tyngde spurt hva konsekvensene vil 
bli. I dag ser vi disse.

Forsvaret underforbruker investeringsmidler i milliardklassen, 
store prosjekter lar seg ikke realisere pga mangel på kompetanse 
innen merkantil virksomhet og forsyningsvirksomheten. 
Mange befal og offiserer innen FLO har mistet troen på egen 
organisasjon og forsvarets beslutningstagere og velger andre 
beitemarker. Vi er i en nedadgående spiral som knapt lar seg 
stoppe. Dette kombinert med et tiår preget av systematisk 
underproduksjon av teknisk og forvaltningskompetanse vil i 
økende grad påføre forsvarsgrenene store utfordringer innen 
vedlikehold og forsyningstjenesten. 

I forsvarsgrenene ser vi mye av den samme utfordringen. 
Senest denne uken i Aftenposten der BFOs tillitsvalgte 
i Sjøforsvaret varsler om alvorlige problemer knyttet til 

personellsituasjonen. Budskapet bekreftes av personellsjefen i 
Sjøforsvaret. 

Leserbrev fra BFO HTV i Hæren peker på mange av de samme 
problemene i egen forsvarsgren. Parallelt får jeg mange lignende 
bekymringer fra andre deler av Forsvaret. Ambisjonene er ikke 
finansiert med tilstrekkelige innsatsfaktorer, der personell er den 
mest kritiske.

Denne situasjonen kan ikke vedvare, det går på motivasjonen 
løs samtidig som det fremstår tydeligere og tydeligere at det 
brer seg en snikende følelse av mangel på tillit til de som 
kan adressere situasjonen på overordnet nivå. Nå må disse 
problemene tas tak i. Her må både kortsiktige tiltak på plass 
umiddelbart – LØNN-  samtidig som arbeidet med en personell 
og kompetanse melding i forsvarssektoren må bredde ut sine 
perspektiver. 

I Forsvarsbudsjettet for 2012 heter det at: ”Forsvarssektorens 
evne til å tiltrekke, utvikle og forvalte kompetanse vil være et 
sentralt strategisk tema i årene som kommer. Det må sikres at 
sektorens kompetanseutviklings- og forvaltningsprosesser er 
tilpasset de faktiske behov og mål organisasjonen har i dag, og er 
godt egnet for å møte de behov og utfordringer sektoren vil måtte 
forvente å møte i fremtiden. Forsvarsdepartementet arbeider nå 
med å trekke opp hovedlinjene for hvordan dette utfordringsbildet 
bør adresseres i tiden som kommer.”

BFO imøteser på en positiv måte alle de initiativ og tiltak som 
kan bedre personellets muligheter, vilkår og status. Forsvaret 
er en kompetanseintensiv virksomhet hvor det er avgjørende at 
personellet til enhver tid tilføres riktige kunnskaper, ferdigheter og 
holdninger, og at organisasjonen makter å utnytte kompetansen 
optimalt for å løse pålagte oppgaver og oppdrag. Det kan derfor 
være av største nødvendighet å gjennomgå dagens hierarki av 
direktiver, reglementer og håndbøker som er styrende innenfor 
personellforvaltningen for å finne ut om det er forhold som hindrer 
en sunn kompetanseutveksling i hele forsvarssektoren.

BFO har ved flere anledninger gitt arbeidsgiver innspill nettopp 
i så henseende, og ønsker å medvirke aktivt i det arbeidet som vil 
pågå i tiden som kommer med tanke på kompetanseutviklings- 
og forvaltningsprosesser. Likevel vil BFO understreke at 
det er produksjon av militær kampkraft som er Forsvarets 
kjernevirksomhet. Den militære profesjon må derfor tydeliggjøres, 
og det fordrer at vi også makter å opprettholde og forsterke vår 
militære utdanningsinstitusjoner hvor fokus fortsatt må være på 
utdannelse og dannelse gjennom teori, øving og veiledning. 
En slik satsning vil medvirke til at samfunnet får tillitt til våre 
institusjoner; gir oss et godt omdømme som igjen gjør det mulig å 
tiltrekke og rekruttere de riktige menneskene, i rett mengde, til på 
sikt å forvalte nasjonens ytterste og sterkeste maktmiddel 
- Forsvaret.

 
Eivind R. Solberg

Leder

Ett yrke 
– én organisasjon!
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UNN DEG 
SKADEOPPGJØR  

SLIK DET 
BURDE VÆRE.

Rolig, vi hjelper deg.

Visste du at samarbeidsavtalen mellom If og BFO sikrer deg som er 
medlem 10 prosent på de vanligste privatforsikringene dine? Og samler 
du flere forsikringer i If kan du bli If Pluss-kunde og oppnå ytterligere 
rabatt. Spør oss om hvilke forsikringer som teller for If Pluss.

Kontakt Forsvarets Personellservice på telefon 21 07 57 10 eller  
if@fp.no hvis du vil vite mer.

RABATT På FORSIKRING FOR DEG  
SOm ER mEDLEm I BFO.

I samarbeid med:

8235_a ann BFO 192x260.indd   1 29.08.11   12.11



-

Kontaktinfo BfO
         

Funksjon Navn Område Mobil Kontor  e-post 

Leder Eivind R Solberg  934 08 550 23 10 02 30 eivind.solberg@bfo.no 

Nestleder Jens B Jahren  930 05 202 23 10 02 31 jens.jahren@bfo.no 

Rådgiver Tom Skyrud Medbest 473 87 648   tom.skyrud@bfo.no 

Forhandlingsleder Ragnar Dahl Medbest 934 98 520   ragnar.dahl@bfo.no 

Forhandlingsleder Rune Rudberg Medbest 934 20 377   rune.rudberg@bfo.no 

Forhandlingsleder Even Mølmshaug Tariff 990 94 678   even.molmshaug@bfo.no 

Forhandlingsleder Rolf J. Ledal Tariff 934 62 716   rolf.ledal@bfo.no 

Kompetanse-utvikler Lars Omberg BFO-skolen 920 91 238   lars.omberg@bfo.no 

Sekretariatsleder Arild Helgesen  934 99 445   arild.helgesen@bfo.no 

Organisasjonssekretær marked Lars Kristian Danielsen  905 85 355   lars.kristian.danielsen@bfo.no 

Rekrutteringsansvarlig marked Lars-Andreas Irgens  988 82 958   lars.irgens@bfo.no

Konsulent medlemsreg./forsikr. Mona Eriksen Rudberg  924 28 698   mona.rudberg@bfo.no

IT Drift- og arkiv ansvarlig Kyrre Felde  970 99 880   kyrre.felde@bfo.no

Økonomileder Mona Skansen Audne  957 50 165   mona.audne@bfo.no

Redaktør Offisersbladet Einar Holst Clausen Offisersbladet 928 14 251   offisersbladet@bfo.no

Journalist/web ansvarlig Jimmy Bjerkansmo bfo.no 412 43 408   jimmy.bjerkansmo@bfo.no

 Sentralbord siv  23 10 02 20  23 10 02 20 

 Sentralbord mil  0510 5694  0510 5694 

 Telefaks siv  23 10 02 25  23 10 02 25 

 Telefaks mil  0510  5655  0510  5655 
 

 

Områdetillitsvalgte  TELEFONER       

Funksjon Navn MIL SIV MOB FAKS e-post

OTV Nord-Norge Bardufoss Jostein Flasnes (tir/tors) 0580-7374 77 89 73 74 400 29 790 77 89 53 66  jostein.flasnes@bfo.no 

OTV Nord-Norge Skjold Jostein Flasnes (man/ons/fre) 0580-7286 73 99 52 32 400 29 790 77 89 53 66  jostein.flasnes@bfo.no 

OTV Nord-Norge Gunnar Lie Eide 0575-2416 77 89 24 16 400 29 791 76 11 23 45 gunnar.lie.eide@bfo.no 

 

OTV Midt-Norge Morten Granhaug 0550-5232 73 99 52 32 928 11 172 73 99 52 33 morten.granhaug@bfo.no

OTV Midt-Norge Frøydis Refsvik Grindstein 0565-7394 75 53 73 94 412 22 214 75 53 73 95 froydis.grindstein@bfo.no

 

OTV Vest Viggo Holm 0540-4010 55 50 40 10 400 36 653 0540-3487 viggo.holm@bfo.no

OTV Vest John. L Strømseng 0540-3486 55 50 34 86 926 24 550 55 50 34 87 john.stromseng@bfo.no

 

OTV Indre Østland Johnny Soleng 0502-2077 62 40 20 77 404 71 718  johnny.soleng@bfo.no

OTV Indre Østland Grethe Bergersen   452 49 410  grethe.bergersen@bfo.no

 

OTV Viken Pål A D Sævik  0510-9433 23 09 94 33  928 17 119 23 09 94 10 paal.savik@bfo.no 

OTV Viken Tor Gunnar Framnes 0510-9779 23 09 97 79 930 53 744 23 09 98 00 tor.framnes@bfo.no

 

OTV Utland Tor Gunnar Framnes 0510-9779  23 09 97 79 930 53 744 23 09 98 00 tor.gunnar.framnes@bfo.no

    BfO iNfORMERER
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Det skal lønne seg å være BFO-medlem!
Lokal BESO ansvarlig på KNM HH, Kvartermester Van Heesch, har etter at det ble oppdaget feil 
lønnstrinn på de fleste sersjanter og kvartermestere tatt tak og ryddet opp i dette, i samarbeid 
med p-seksjonen. I løpet av høsten oppdaget Van Heesch at det var feil på hans lønnsslipp. Han 

lå ett lønnstrinn for lavt. Van Heesch har tilegnet seg kunnskap gjennom sitt verv i BESO og gjorde 
undersøkelser blant de andre. Det viste seg at nesten alle på samme nivå hadde fått for lavt lønnstrinn! 

Etter en konstruktiv dialog med p-seksjonen på KNM HH, har dette nå blitt ryddet opp i og etterutbetaling er på vei!

Viggo Holm/OTV BFO Vest

BFO-uke på Linderud
Av og til slår BFO på stortromma og lager 
gode BFO-opplevelser for sine medlemmer.
Siste uka i september arrangerte vi BFO-uke 
på Linderud med interessante foredrag og 
aktiviteter. 

Mentortjeneste i Afghanistan
Først ut var kaptein Tomas Bakke. Han delte 
sine erfaringer og opplevelser fra tjenesten 
som kompanisjefsmentor i Afghanistan.
De 50 oppmøtte kadettene og instruktørene 
fikk høre et både interessant, tankevekkende 
og nyttig foredrag. Tomas Bakke, som selv 
graduerte fra Krigsskolen i 2008, trakk 
sammenhengen mellom den gode 
utdanningen han fikk og tjenesten han utførte 
under krevende forhold i Afghanistan.

Årsmøte KAFO
Dagen etter så gjennomførte Kadettforum 
Krigsskolen (KAFO KS) sitt årsmøte.
Leder gjennom to år Jens-Alexander Tande 
gikk gjennom en årsberetning som fortalte om 
et godt og høyt aktivitetsnivå. Hajk Makarjan 
ble valgt som ny leder, og som 
styremedlemmer ble valgt Jens-Alexander 
Tande, Audun Dotseth, Sjur R Djupedal, 
Thomas Brott, Øyvind Melhus, Lars Tørudstad 
og Ørjan Hosteland! BFO takker Jens-
Alexander Tande og sitt styre så mye for 
arbeidet og iveren de har nedlagt til felles 
beste for kadettene! Samtidig ønsker vi det 
nye styret lykke til!

BFO-quiz
BFO-quiz ble arrangert i lunsjen onsdag med 
kadett Karl Jonas Vandbakk som quiz-master. 
Deltakerlagene var gode, og det måtte stilles 
to ekstra spørsmål etter prinsippet ”sudden 
death” for å få avgjort andreplassen blant to av 
lagene.

Boligkjøperkurs
Samme kveld ble det arrangert et såkalt 
boligkjøperkurs.

”Har du tenkt å kjøpe bolig? Har du vært på 
visning? Hvor mye kan man låne til bolig? Hva 
med forsikring? Og hvor godt kjenner du 
egentlig Forsvarets Personellservice?”

Alt dette og mer til var tema på 
boligkjøperkurset.

Øivind Ørnevik er fagkonsulent i Norges 
Byggmesterforbund. Han fortalte en lydhør 
forsamling om hva man bør se etter, når man 
går på visning. De fleste gjør grundige 
vurderinger før et bilkjøp til f. eks 100 000 kr, 
og som gjerne inkluderer en NAF-test. Men 
altfor mange kjøper bolig til 1-2 mill kr etter en 
15 minutters visning!

Didrik Coucheron er administrerende 
direktør i Forsvarets Personellservice (FP) og 
hadde tatt med seg fire av sine medarbeidere. 
FP er en fast organisert spareforening, som 
tilbyr sine medlemmer sparing, utlån, 
forsikringer, betalingsformidling og andre 
finansielle tjenester til fordelaktige betingelser. 
Deltakerne fikk gode råd med på veien, når 
bolig skal finansieres og forsikres. Kvelden ble 
avsluttet med pizza og tilhørende drikke, som 
BFO spanderte.

Langtidsleie av bil
Siste post på programmet var besøket fra CTC 
Bilpartner. Firmaet tilbyr langtidsleie av bil og 
vil strekke seg langt for å kunne tilby 
konkurransedyktige vilkår. De hadde med seg 
fire bilmodeller for å vise noe av utvalget. Det 
var muligheter for prøvekjøring. I følge 
salgssjef Tom Brenna så lønner det seg ofte å 
leie bil, fremfor å eie.

Oppsummering
BFO hadde stand gjennom hele uka for å 
være tilgjengelig for medlemmene og andre 
interesserte. Mange kom innom med spørsmål 
eller kommentarer. Noen luftet ut sin frustrasjon 
etter møte med Forsvarets byråkrati. 
Henvendelsene som vi ikke kunne avslutte på 
stedet, tok vi med oss for videre oppfølging.

Tekst og foto: Pål Sævik, OTV BFO

BFOs OTV Tor Gunnar Framnes til venstre smiler 
fornøyd på gamle trakter.

Salgssjef CTC Tom Brenna i samtale med kadett 
på KS.
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OMSTILLINGSBREV NR 6/2011
Arbeidstilsynet har tolket unntakslovene og mener de her hjemme, som understøtter avdelinger ute, er unntatt 
arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Forsvaret har nedlagt et betydelig arbeid for å løse helsemessige utfordringer ny 
blyfri ammunisjon har gitt – en løsning er nær.  Det hersker en vent å se situasjon i store deler av Forsvarets 
Logistikkorganisasjon (FLO), som følge av konflikten mellom Forsvarsstaben og Fellesforbundet. Forsvarsbudsjettet er lagt 
fram og det lover bra, selv om vi har et betydelig etterslep og utfordringer som kommer til å treffe oss i 2012. 

Libya-oppdraget unntas AML
Forsvarets Hovedverneombud (FHVO) Geir 
Arne Nordstrand, reagerte kort tid etter at 
regjeringen besluttet at norske f-16 fly skulle 
delta i operasjonen i Libya.  Bakgrunnen var 
mye bruk av overtid, blant det personellet som 
understøttet Libya-oppdraget, her hjemme. 
Han mente overtidsbruken kunne være i 
konflikt med arbeidsmiljøloven. 

Lovligheten for bruk av overtid
Saken ble drøftet i Forsvarets 
Hovedarbeidsmiljøutvalg og med 
Forsvarssjefen, uten at det kom noen 
avklaringer på hvorvidt et hasteoppdrag i 
utlandet, skulle være hjemmel til å sette AML 
tilside for personell i Norge. FHVO tilskrev 
arbeidstilsynet og ba om at tilsynet gikk inn i 
saken. 

Forsvarssjefen er Forsvarets øverste 
arbeidsgiver
Forsvarssjefen er arbeidsgiver i samsvar med 

AML § 2-1, jfr § 1-8, også for operasjoner 
utenfor landets grenser. Dersom det ikke er 
gitt nødvendig bevilgning for å gjennomføre 
et konkret oppdrag og samtidig sikre et 
fullt forsvarlig arbeidsmiljø her hjemme, må 
Forsvarssjefen ta dette opp med overordnet 
myndighet. Først når dette er gjort overføres 
ansvaret til overordnet myndighet i den 
konkrete saken. Etter BFOs skjønn må  
dette prinsipp også legges til grunn for  
DIF-sjefer i sin utøvelse av sitt arbeidsgiver-
ansvar. Utfordringen rent arbeidsmiljømessig, 
er at i Libya-saken, var det personellres-
surser og ikke økonomiske ressurser som 
manglet.

Mange overtidsbrudd frem til 1.august
Forsvarets lønnsadministrasjon (FLA) har 
registrert 499 tilfeller der det er arbeidet 
mer enn 20 timer overtid i uken. I tillegg har 
835 arbeidstakere arbeidet mer enn 200 
overtidstimer. Mye skyldes luftoperasjonen  
over Libya, noe som har medført et betydelig 

merarbeid for deler av personellet som har 
gjennomført og understøttet operasjonen. 
Forsvarsstaben erkjenner ovenfor 
arbeidstilsynet at AML tidvis er brutt.

Understøttende personell uttatt 
arbeidstidskapitlet
Det har blitt stilt spørsmål om man kan  
bruke AMLs § 10-12 som bl.a. handler om 
faretruende flom og uforutsett rasfare som kan 
true virksomheten osv. for å unnta personellet 
fra arbeidstidskapitlet. Arbeidstilsynet mener 
at denne paragrafen ikke kommer til 
anvendelse, tilsynet mener deltakelse i denne 
type operasjoner (Libya) for militært personell, 
må anses som en del av deres alminnelige 
arbeid. 

Arbeidstilsynet mener imidlertid at personell 
som understøtter utenlandsoperasjoner er 
unntatt forskrift av 19.desember 1980 nr 19, 
bokstav c og skriver:

”Arbeidstilsynet vurderer at også militært 
personell som direkte understøtter NATO 
operasjonen i Libya fra Norge er unntatt fra 
arbeidstidskapitlet og faller inn under unntaket 
i Forskrift av 19.desember 1980 nr 19 bokstav 
c. Arbeidstidsordning skal likevel være slik at 
arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige 
fysiske eller psykiske belastninger og slik at 
sikkerhetshensyn ivaretas. Arbeidstakere som 
får flere arbeidsoppgaver tilført seg, som en 
konsekvens av at andre arbeidstakere 
understøtter operasjonen, vil ikke være 
omfattet av unntaket.”

BFO er ikke umiddelbart enig i 
arbeidstilsynets vurdering om hvem som 
skal unntas fra reglene om arbeidstid.  
Skal arbeidstilsynets vurdering legges til 
grunn, betyr dette at store deler av 
Forsvaret kan unntas arbeidstids kapitlet i 
AML. Her må det utarbeides klare avtaler, 
som sikrer de ansatte et akseptabelt vern. 
Vi vil ta et initiativ ovenfor arbeidsgiver, 
med utgangspunkt i arbeidstilsynets 
tilsvar til FHVOs henvendelse.

Arbeidstilsynet ber om opplysninger fra 
Forsvarssjefen
Med bakgrunn i FHVOs forespørsel til tilsynet, 

    BfO iNfORMERER

FHVO Geir Arne Nordstrand er kritisk til hva han mener er uhjemlet unntak fra AML.
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etterspør tilsynet, med svarfrist 11.november, 
om hvordan arbeidsgiver:
•  sikrer oversikt over arbeidstiden for den 

enkelte arbeidstaker og skiller mellom 
arbeidstakere som faller inn under og som 
ikke faller inn under unntak fra de 
alminnelige arbeidstidsbestemmelsene

•  har oversikt over reelle antall brudd på 
arbeidstidsbestemmelsene

•  ivaretar at arbeidstidsordningen, også for 
arbeidstakere som faller inn under unntak fra 
arbeidstidsbestemmelsene, er slik at 
arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige 
fysiske eller psykiske belastninger, og slik at 
det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn

•  I tillegg ber tilsynet om en oversikt over antall 
brudd på overtidsbestemmelsene for 
perioden 1.mars til 1.oktober 2011.

Norges innsatsforsvar fungerer
La det være sagt, deltagende styrker, både 
de som direkte deltok i operasjonen over 
Libya, og de mange her hjemme som bidro for 
at oppdraget skulle lykkes, har nedlagt et 
betydelig arbeid. Norsk reaksjonsevne til å 
stille kapasiteter som var trent, motivert og 
ikke minst koordinert, er imponerende. Så 
langt har norsk innsats hovedsakelig dreid 
seg om Hær-styrker til Afghanistan og Sjø-
styrker til piratjakten utenfor Afrikas kyst. 
Denne gangen var det Luftforsvarets personell 
som viste handlekraft, mot og vurderingsevne 
i en operasjon som betegnes som særdeles 
vellykket – operativt sett. Det norske Forsvaret 
har demonstrert at innsatsforsvaret fungerer 
når behovene oppstår.

Arbeidstilsynet observerte FHAMU
Arbeidstilsynet deltok som observatør på 
Forsvarets hovedarbeidsmiljøutvalgsmøte 29. 
juni. Arbeidstilsynet har som tilsynsmyndighet 
til oppgave gjennom veiledning og kontroll å 
se til at arbeidsgiver i samarbeid med 
arbeidstakerne tar vare på og utvikler 
arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøutvalget er den 
sentrale arena for å skape en felles forståelse 
av virkeligheten. På møte tok arbeidstilsynet 
sikte på å registrere:
•  Hvilke temaer som var på dagsorden (og 

hva som burde ha vært der)
•  Graden av forberedthet
•  Kvaliteten på dialogen (tydelig tale, velvillig 

lytting, utfallet)
•  Balansen mellom redegjørelser og 

skapende dialog
•  Møteledelse

Tilbakemelding fra observasjoner var i 
korthet følgende:
Arbeidstilsynet mener arbeidsmiljøutvalget i 
Forsvaret fungerer svært godt og har 
betydning for etaten. De tre hovedaktørene: 

møteleder, arbeidsgiver og FHVO har en felles 
oppfatning av egne og hverandres roller og av 
arbeidsmiljøutvalgets funksjons og betydning. 
Saker som tas opp er viktige saker og tilsynet 
kan ikke se at noe ble forsømt. Møteleder ga i 
et engasjert og poengtert innlegg uttrykk for 
at FHAMU på eget grunnlag gjennomdrøftet 
saken om blyfri ammunisjon, det samme synet 
hadde arbeidsgiver og FHVO. Arbeidstilsynet 
fremhever at møteleder, øverste 
arbeidsgiverrepresentant og FHVO var aktive, 
øvrige tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresen-
tanter bør bidra mer. Møteledelsen var effektiv, 
men mye tid ble brukt til informasjon, fremfor 
skapende diskusjon. 

Dette var første gang tilsynet førte tilsyn 
med FHAMU og selv om utvalget har et 
forbedringspotensiale er tilbakemeldingen 
positiv.

   
Møte i Forsvarets hovedarbeidsmiljøutvalg 23.
september
Årets femte møte i Forsvarets 
hovedarbeidsmiljøutvalg (FHAMU) hadde 
mange saker på agendaen, noen var:
•  Blyfri/blyholdig ammunisjon
•  Møteplan FHAMU for 2012
•  HMS-revisjoner i 2010 og plan for 2012
• Forlegningssituasjonen i Oslo (Akersborg)
• Medarbeiderundersøkelsen 2012
• Status Dialog
• Sikkerhet i Forsvaret
• Rutiner for årsrapport

Status for Blyfri/Blyholdig ammunisjon
Forsvaret har hatt helsemessige utfordringer 
ved bruk av blyfri ammunisjon i håndvåpenet 
HK-416.  Arbeidstilsynet har opprettholdt 
Forsvarets hovedverneombuds (FHVO) stans 
av bruk av denne typen ammunisjon i Hk-416. 
Siden mai har Forsvaret alternativt brukt 
blyholdig ammunisjon i påvente av utvikling av 
en forbedret blyfri ammunisjonstype. Det er 
også forbundet med helsefare ved bruk av 
blyholdig ammunisjon og tidligere restriksjoner 
opprettholdes (bl.a. bruk av åndedrettsvern), i 
tillegg skal det gjennomføres helsekontroll ifh 
til bly i blodet.

Forsvarsbygg orienterte om planer mht 
forbedring av en rekke standplasser i 
Forsvaret. Forprosjektet er ferdig, men det 
betinger at Forsvarsdepartementet bevilger 32 
mill kr til gjennomføringen. BFO forutsetter at 
pengene bevilges.

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har 
denne høsten gjennomført testing av ny blyfri 
ammunisjonstype.  Denne testingen er 
verdens mest omfattende undersøkelse mht 
utslipp av gasser og partikler og skyldes 
kombinasjonen ammunisjon - våpen. 
Resultatene er svært oppløftende.

FHAMU mente det er gjort et meget godt 

arbeid av alle involverte i denne saken. 
Forsvaret må øve og trene. Da er risikostyring 
ifh til aktivitet det vesentligste. Saken vil 
fortsatt bli fulgt opp av FHAMU, i tillegg til en 
direkte dialog mellom Forsvarets ledelse, 
FHVO og leder FHAMU (leder BFO Eivind R 
Solberg). Med bakgrunn i en konstruktiv 
debatt fattet FHAMU følgende vedtak:
•  FHAMU anbefaler fremlagte forebyggende 

tiltak ifm bruk av ammunisjon og forutsetter 
at disse tiltakene gjennomføres iht krav i 
lov- og forskrift.

•  FHAMU anbefaler at ammunisjonstypen BT 
tas i bruk under forutsetning av at 
yrkeshygieniske målinger tilfredsstiller 
administrative normer iht arbeidstilsynets 
veiledning.

Møteplan for FHAMU 2012
Saker som behandles i FHAMU, behandles 
først i FHAMUs arbeidsutvalg 
(partssammensatt), for deretter å behandles i 
FHAMU. Det første møte hvert år, er et to-
dagersmøte (opplæring/kurs pluss FHAMU-
møte). For 2012 har FHAMU vedtatt å 
gjennomføre 6 møter (februar, april, mai, 
september, oktober og november), behov 
utover dette må tas som ekstramøter.

HMS-revisjoner
Hvert år gjennomfører Forsvarsstaben (FST) 
revisjoner ved et på forhånd avtalt antall 
driftsenheter. Revisjonene omfatter i grovt 
følgende:
•  Sjekk at de lover og forskrifter i HMS-

lovgivningen som gjelder er tilgjengelig
•  Sjekk på om arbeidstakerne har kunnskap 

og ferdigheter i det systematiske HMS-
arbeidet

•  Sikre at arbeidstakerne medvirker i HMS-
arbeidet

•  Sjekke om det er fastsatt mål for HMS. 
Skriftlig dokumentasjon kreves.

•  Oversikt over driftsenhetens organisasjon, 
herunder hvordan ansvar, oppgaver og 
myndighet for HMS-arbeidet er fordelt. 
Skriftlig dokumentasjon kreves.

•  Kartlegge farer og problemer for derved å 
vurdere risiko, herunder planer og tiltak som 
reduserer risiko. Skriftlig dokumentasjon 
kreves.

•  Rutiner for å avdekke, rette opp og 
forebygge HMS, skriftlig dokumentasjon 
kreves

•  Systematisk overvåkning og gjennomgang 
av internkontrollen, for å sikre at den 
fungerer som forutsatt. Skriftlig 
dokumentasjon kreves.

Revisjonen for 2010, viser at vi har et 
betydelig forbedringspotensiale. Mange 
røde lys, kan indikere at man tar for lett på 
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oppgaven. Internrevisjonen bidrar til et bedre 
HMS-arbeid og BFO oppfordrer den enkelte 
DIF/BRA om å ta tak i utfordringene. Et godt 
utgangspunkt er den briefen FPT fremførte i 
FHAMU – (alle DIFer har tilgang på denne) 
den dekker det meste.

Forlegningssituasjon i Oslo (Akersborg)
Forsvarsbygg har enda ikke inngått ny avtale 
med aktuell utleier, for å dekke 
forlegningsbehovet i Oslo-området neste år. 
Dette skaper usikkerhet for de som i dag har 
hybel på Akersborg. Forsvarsstaben mener 
at de vil få til en løsning og sier at den 
enkelte beboer er informert om status og 
veien videre. Det blir litt useriøst å fremføre 
hva BFO sa da denne saken først ble kjent, 
men det er beklagelig at det vi sa – fort kan 
bli en virkelighet. BFO forutsetter at hybler 
stilles til rådighet i samsvar med behovet. Vi 
forutsetter videre at valgt løsning må bli 
billigere for Forsvaret i tillegg til at innsparing 
ikke må påføre pendlerne ytterligere 
belastninger eller utgifter.

Medarbeiderundersøkelsen 2012
Det blir kun en medarbeiderundersøkelse i 
2012. Driftsenhetene (DIF) blir orientert før 
nyttår, undersøkelsen sendes ut medio 
januar og lukkes etter 3 uker. BFO oppfordrer 
alle ansatte til å besvare undersøkelsen, den 
er viktig og resultatene benyttes aktivt for å 
forbedre arbeidsmiljøet.

Status Dialog
Implementeringen av rapporteringssystemet 
Dialog startet 1.september 2011. Det er 
utarbeidet en metfor-linjal for å sikre en best 
mulig opplæring og implementering. BFO 
oppfordrer alle som har et ansvar i denne 
forbindelse om aktiv innsats for et tryggere 
arbeidsmiljø. Aktivt bruk av systemet vil bidra 
til at vi får nok informasjon til å iverksette 
forebygging-, forbedringer og stansing av 
aktivitet som medfører en helsemessig risiko. 
Stafettpinnen er gitt, det er opp til oss alle å 
bidra til et systematisk HMS-arbeid.

Rutiner for årsrapport FHAMU
Arbeidstilsynet sier at årsrapporten ikke skal 
sendes inn til tilsynet, men lagres ved 
avdelingen og forevises, dersom tilsynet ber 
om det. Det er utarbeidet en mal for DIFenes 
utarbeidelse. Disse rapportene skal 
behandles i DIF AMU og fremlegges i det 
andre FHAMU-møte hvert år. Vi påpeker at 
alle saker som kun er behandlet etter 
Hovedavtalen skal utarbeides i samråd med 
de berørte organisasjoner og rapporten skal 
vedlegges den rapporten som AMU skal avgi 
iht AML § 7-2 (6). BFO oppfordrer alle våre 

tillitsvalgte til å bidra til at rapportene 
utarbeides og behandles. 

Sikkerhet i Forsvaret
Det har tatt litt tid før FHAMU har evnet å 
få dette tema behandlet. Hovedårsaken 
har vært mange andre presserende saker, 
men også det faktum at sikkerheten 
behandles i flere forskjellige fora. Nå ser 
det ut som om rutinen er kommet i orden. 
Det vil ta for mye plass å referere alt, men 
en sak vi fikk inngående informasjon om 
var Langøya-ulykken. En ulykke hvor en 
utenlandsk statsborger mistet livet under en 
demonstrasjonstur med en av Forsvarets 
nye hurtiggående rib-båter (HPRIB). 
Saken har vært publisert i pressen, på 
tross av advarsler fra mange hold. VGs 
dekning av saken kan skape usikkerhet om 
ansvarsforhold. I denne sammenheng vil 
BFO påpeker at det er stor divergens fra 
undersøkelseskommisjonens rapport og de 
konklusjoner som FLO, politi, Det Norske 
Veritas og Sjøfartsdirektoratet har trukket 
med hensyn til ansvarsforhold. Det finnes 
ingen saklig grunn for å kritisere båtfører! 
Det er synd at Forsvarsdepartementet frigir 
denne type informasjon, når informasjonen 
kan medføre at ansatte uberettiget kan 
misstenkeliggjøres. BFO anmodet FD om 
ikke å frigi deler av rapporten.

Forsvarsstaben informerer om karriereskift
Forsvarsstaben ga 64 påmeldte, informasjon 
om konsekvenser og muligheter ved 
et karriereskift når man nærmer seg 
pensjonsalder. Denne gangen var 
målgruppen befal som nærmer seg 57 år 
og møte fant sted 13.oktober i Oslo. Det er 
planer om å gjennomføre et jobbsøkerkurs 
i etterkant av infomøte, samt tilbud om 
individuell veiledning. Tilbudet vil også bli 
rullet ut i Forsvaret og vil da i tillegg omfatte 
avdelingsbefal, grenaderer og sivilt tilsatte.

Forsvarsbudsjettet ble akseptabelt
Jeg skal ikke gå dypt inn i 
Forsvarsbudsjettet, det blir behandlet et 
annet sted i Offisersbladet, men la meg si 
det slik: På tross av et godt budsjett, er vi 
på hæla rent personellmessig. Mye pga 
tidligere års manglende budsjettoppfølging. 
Dette vil innvirke på Forsvarssjefens mulighet 
til å følge opp alle intensjonene i denne 
langtidsperioden.

Det tar år å utdanne militært personell, 
usikkerhet og tidligere manglende oppfølging 
har resultert i noe nær en personellflukt 
fra deler av Forsvaret. En av årsakene er 
at Forsvaret på ingen måter klarer å møte 
de lønnskrav det private næringsliv tilbyr 

høyt kvalifisert personell, en annen årsak er 
den enorme frustrasjon en nedjustering av 
militære grader har hatt å si for motivasjonen 
for personell på midlere og høyere grader. 
Forsvarsdepartementet unnlater også å si 
noe om alle de negative personellpolitiske 
tiltakene de har iverksatt i denne perioden. 

Våre tillitsvalgte i Sjøforsvaret hevder 
at vi snart går mot et systemkollaps pga 
personellflukt. Det er for meg uforståelig 
at Forsvarsdepartementet har nedprioritert 
indre Kystvakts tilstedeværelse i Sør, 
samtidig som de har for levering et nytt 
fartøy. Kort sagt Kystvakta har økonomi til å 
seile 13 indre Kystvaktfartøyer, de har 14 og 
nå kjøpes det femtende fartøyet inn. Forstå 
det den som kan. 

Proposisjonen fremhever alt det positive 
og det er bra, men hadde man beskrevet 
utfordringene like klart, ville Utenriks- 
og forsvarskomiteen hatt noen reelle 
problemstillinger å forholde seg til. Det blir 
litt vanskelig, når man i budsjettet omtaler 
prosjekter helt ned i 1-2 millioners klassen, 
men utelukker omstillingskostnader opp 
mot 100 mill kr. Politisk forståelig, men fra et 
fagforeningssynspunkt er dette å betrakte 
som en omgåelse av sannheten.

Tjenesteuttalelser og utøvelse av vervet som 
tillitsvalgt
BFO har fått mange henvendelser, om at 
arbeidsgiver ikke tar hensyn til at de som 
har tillitsverv, i praksis har mer enn 100 % 
jobb. Hvem skal bære belastningen ved 
det å være tillitsvalgt? Det sier seg selv 
at tillitsvalgte ikke kan løse sin jobb 100 
% og samtidig påta seg merbelastningen 
ved det å være tillitsvalgt. Hovedavtalen 
m/tilpasningsavtale for Forsvaret, samt 
Forsvarets personellhåndbok berører dette 
tema. Mange arbeidsgivere er opptatt av 
resultater og ikke verv iht HATA eller AML. 
BFO har tatt et initiativ for å få en sentral 
avklaring på disse utfordringene, herunder 
hvordan tillitsmannsarbeid skal vektlegges 
og hva vi kan gjøre for at slike verv får 
karrieremessig innvirkning, slik HATA angir.

ragnar.dahl@bfo.no
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Avskjed med redusert lønn!
BFO får stadig henvendelser fra medlemmer 
som etterlyser forklaring på hva slags vilkår 
man kan forvente å oppnå dersom man 
innvilges avskjed med redusert lønn. I all 
enkelhet kan vi si at den reduserte lønnen 
bli beregnet ut fra det lønnstrinn du har i 
din faste stilling på avgangstidspunktet. 
Prosentsatsen tar utgangspunkt i 45 % av 
lønnen og øker deretter 1.5 % for hvert år 
etter fylte 40. Har du lønnstrinn 50 og har 
fylt 48 år på avgangstidspunktet vil du få 57 
% av lønnstrinnet som redusert lønn helt til 
du er 60 år.  Maksimal prosentsats er 60 %, 
som oppnås dersom du er 50 år eller eldre 
på avgangstidspunktet. Har du faste variable 
B tillegg, som inngår i pensjonsgrunnlaget 
(Se FLAs hjemmesider ift hvilke tillegg dette 
gjelder), vil du få medregnet dette begrenset 
oppad til B-70. Dersom du har hatt en 
midlertidig stilling og lønn vil du få denne 
stillingens lønn lagt til grunn, om du har 

innehatt stillingen/lønn i minst 2 år.
Lønnen reguleres i samsvar med oppgjøret 

i offentlig sektor, og dette vil i praksis si at 
det er endringer på A – tabellen som vil 
være utslagsgivende for endringer i den 
reduserte lønnen. Forsvaret betaler fullt 
pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse 
frem til du fyller 60 år, da erstattes den 
reduserte lønnen av pensjon og økes til 
66 %. Frem til pensjonsalder 60 år betaler 
du kun 3 % i trygdeavgift, du opparbeider 
opptjeningstid i Pensjonskassen, men ikke 
i folketrygden. Når du går av på redusert 
lønn, kan du ikke gjeninntre i militær stilling i 
Forsvaret, men kan søke på sivile stillinger og 
kan arbeide på pensjonistvilkår. Du kan ta full 
jobb privat eller i andre offentlige etater, men 
vil med ny jobb i Staten (medlemskap i SPK) 
få 25 % fradrag i den reduserte lønnen.

Tekst: JimmyB/Ragnar Dahl

BFO-skolen i 
Brussel

BFO tillitsvalgte var i slutten av september 
samlet i Brussel /SHAPE, hvor til sammen 
seksten deltakere gjennomfører kurs i 
forhandlingsteknikk. Hyggelige BFO 
opplevelser, besøk og omvisning ved 
SHAPE, mottakelse hos NMR Kontre-
admiral Berggrav er noe av det deltakerne 
så langt har vært med på. Forhandlings-
kurset inngår som modul 4 i BFOs 
gjennomgående tillitsvalgtutdanning.

 Tekst: Lars Omberg;
foto: Ragnar Dahl

Veien mot fagmilitært råd
Regjeringen tar sikte på å legge frem ett nytt langtidsdokument for forsvarssektoren for 
Stortinget våren 2012, og i den forbindelse vil Forsvarssjefen utarbeide et fagmilitært og 
uavhengig råd for den nye langtidsplanen.

Det skal gjennomføres en rekke utredninger og vurderinger som konkretiseres i et 
fagmilitært råd. Arbeidet vil foregå i nært samarbeid med avdelinger i Forsvaret og 
med støtte fra Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvarsbygg. Prosessen er allerede 
i gang og Befalets Fellesorganisasjon er så langt tilfreds med involveringen gjennom 
referansegruppen nedsatt av FSJ og den dialog vi har ført om arbeidet i andre 
sammenhenger. BFO vil få FSJ råd til høring der berørte HTV blir invitert til å delta i 
utarbeidelsen av BFOs høringsuttalelse. BFO, gjennom Hovedstyret, vil i tillegg få en 
orientering om status i arbeidet i sitt møte den 5. oktober. Organisasjonene har i dialog 
med FSJ lagt til grunn at det er FSJ som eier det fagmilitære rådet og som sådan skal 
stå for all informasjon om rådets utforming og forutsetninger. Dette for å sikre en enhetlig 
og koordinert informasjonsvirksomhet. BFO forventer at når rådet foreligger i slutten av 
november 2011 intensiveres informasjonsarbeidet ovenfor Forsvarets ansatte.

Vi ser for oss følgende milepæler i tiden frem til Stortingsbeslutningene i vårsesjonen 
2012: FSJ råd vil sannsynligvis være til høring hos organisasjonene primo november 
med overlevering fra FSJ til Forsvarsministeren ultimo november. Prosessen i FD ifm 
Nytt langtidsdokument vil foregå i perioden desember til februar/mars (tentativt), og et 
Langtidsdokument vil gå til Stortinget i februar/mars (tentativt). Stortingsbehandlingen vil 
foregå i mars-juni 2012 (tentativt).

Jimmy.bjerkansmo@bfo.no

Ny leder i  
region Viken!

Frode Nilsen er valgt som 
ny leder for region Viken. 
Han avløser Lars I 
Ullensvang, og har bred 
erfaring som tillitsvalgt.

Han er leder for BFOs 
lokalforening Lutvann og 
er godt kjent med 

regionstyrets arbeid. Pål Maugesten er valgt til 
ny nestleder etter Per Ivar Kjølnes. Han har 
meget god erfaring som tillitsvalgt på lokalt, 
regionalt og sentralt nivå i BFO. 
Regionstyremøtene er en viktig arena hvor 
lokale og sentrale tillitsvalgte møtes. Flere av 
hovedstyremedlemmene pleier å delta på 
møtene, og oftest stiller også BFO sentralt. 
BFO sentralt møtte med BFO – leder Eivind 
Solberg og forhandlingsleder Rune Rudberg. 
Temperaturen ble høy da viktige temaer som 
gradsnedtrekket, lønnsmobbingen av teknikere 
og omstillingen ble debattert. Dette er temaer 
som berører en hel yrkesgruppe, og som 
Forsvarets ledelse til de grader har 
undervurdert konsekvensene av! BFO ønsker 
den nyvalgte ledelsen lykke til med ansvarsfull 
og viktig gjerning!

Tekst og foto: OTV Paal Sævik
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Gallauniform selges!
Gallauniform (inf) str 56 målsøm. Jakke, bukse, lue, lakksko,skjorte og to par hvite hansker. 
Nesten ikke brukt, og fremstår som nytt. Ta kontakt, tlf 99 09 49 87

Her kan våre lesere gratis sette inn små rubrikkannonser hvis de har noe til salgs, 
som kan være interessant for andre. Dette kan være uniformer, uniforms  effekter, 
eller lignende.
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Befalets Fellesorganisasjon og Norges 
Offisersforbund samlet i september sine 
sekretariater til et todagers seminar for 
å videreutvikle samarbeidet innenfor de 
rammene som allerede er avtalt mellom 
organisasjonene gjennom «Prosjekt 
Sammenslåing». Det er bred enighet om at 
et utvidet samarbeid vil kunne være til gavn 

for medlemmene i organisasjonene, og at 
ressursene bedre utnyttes når man trekker 
lasset i fellesskap. De store samtaleemnene 
på seminaret har gått innenfor følgende 
hovedlinjer:

Marked og rekruttering ser på muligheter 
for å ha samkjørte presentasjoner for 
befalselevene. «Målet er å få elevene i bedre 

stand til å velge organisasjonstilhørighet», 
sier de rekrutteringsansvarlige i de to 
organisasjonene. Økonomi og administrasjon 
ser på arbeidsmetoder og sammenligner 
organisasjonene for å finne felles 
arbeidsprosesser. Målet er å få til et tettere 
samarbeid i det daglige. De respektive 
forhandlingsutvalg forsøker å koordinere 
forhandlingsprosessene for å få større 
kraft og tyngde i forhold til arbeidsgiver og 
de andre organisasjonene som opererer i 
Forsvaret. På media – og informasjonssiden 
legges det opp økt aktivitet for å 
kommunisere framdriften mot et utvidet 
samarbeid. 

Tekst: Jimmy Bjerkansmo  
Foto: Margrethe Bratt

Sammen mot felles mål!

BFO avholdt i september et medlemsmøte 
ved Forsvarets Høgskole, der 
oberstløytnant Bjørn Thore Bech ble valgt 
til ny hovedtillitsvalgt ved skolen. Som vara 
HTV ble oberstløytnant Hroar Sanna valgt. 
På medlemsmøtet ble det debattert flere 
lokale saker, som den nye HTVen skal 
følge opp. Leder BFO Eivind R Solberg 
deltok på møtet, og orienterte om aktuelle 
saker i forsvarssektoren. BFO ønsker 
de nye tillitsvalgte lykke til med viktig og 
ansvarsfull gjerning!

Tekst og foto: Pål Sævik, OTV BFO

Nye tillitsvalgte 
ved FHS

Samarbeidskvartetten.

Oberstløytnant Sanna og oberstløytnant Bech.

Nytt styre for KAFO Krigsskolen

Det var god stemning da Kadettforum Krigsskolen (KAFO KS) avholdt årsmøte på 
Linderud! Leder gjennom to år Jens-Alexander Tande, gikk gjennom en årsberetning som 
fortalte om et godt og høyt aktivitetsnivå, og BFO vil uttrykke ros og anerkjennelse til Jens-
Alexander Tande og resten av styret for arbeidet og iveren de har nedlagt til felles beste for 
kadettene!

Det ble orientert om høstkonferansen, som skal foregå i Lillehammer helgen den 4.-
6. november. Konferansen arrangeres i fellesskap av NOF (med NEON og NOFKA) og 
BFO (med BESO og KAFO) med hovedtema ”Samarbeid & sammenslåing”. Siste post på 
programmet var valg av nytt styre. Hajk Makarjan ble valgt som ny leder! Med seg i styret 
får han Jens-Alexander Tande, Audun Dotseth, Sjur R Djupedal, Thomas Brott, Øyvind 
Melhus, Lars Tørudstad og Ørjan Hosteland!

Tekst og foto: Pål Sævik, OTV BFO

Fra venstre Lars Tørudstad, Hajk Makarjan, Audun Dotseth, Thomas Brott, Jens-Alexander Tande, 
Sjur R Djupedal og Øyvind Melhus (Ørjan Hosteland var ikke tilstede).
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Samarbeid gir 
frukter!

Kadett- og elevorganisasjonene i BFO 
og NOF har i den siste tiden gjennomført 
en rekke fellesmøter, og siste møte før 
den tradisjonelle høstkonferansen ble 
gjennomført på Luftkrigsskolen i Trondheim. 

Hovedtema for møtet var den forestående 
Elev- og Kadettkonferansen som årlig 
gjennomføres på høsten og derfor har fått 
det populære kallenavnet Høstkonferansen.  
Møtet ble også benyttet til å evaluere 
samarbeidsavtale og samarbeidet mellom 
utvalgene, og det hersket bred enighet om 
at samarbeidet oppleves som særdeles 
godt slik at det har blitt besluttet å 
formalisere og styrke dette. 

Høstkonferansen vil bære preg av 
dette i form av temaet ”Samarbeid 
& Sammenslåing” der man vil se på 
samarbeidet mellom NOF og BFO samt de 
ulike kadett- og elevorganisasjonene. Felles 
arbeid har uten tvil gitt frukter og muligheten 
for videre synergi er noe styrene håper på å 
frigjøre med årets høstkonferanse. Les mer 
på KAFOs hjemmesider!

Tekst/Foto: Daniel B. Eriksen  
og Carl W. Wilhelmsen

Nær kollaps i Sjøforsvaret?
Sjøforsvarets BFO-tillitsvalgte på nivå 2 
og 3 var i begynnelsen av oktober samlet 
for å koordinere sitt arbeid videre som 
tillitsvalgte. I tilbakemeldingsrunden fra 
Avdelingstillitsvalgte i Kysteskadren, 
Kystvakten, Sjøforsvarets Skoler og 
Sjøforsvarets baser, har noen fellestrekk 
kommet frem. Blant annet høyt arbeidspress, 
personellmangler og utfordringer med å 
beholde personell.

 Forsvaret må nå straks komme med tiltak 
for å stoppe personellflukten! Sjøforsvaret er nå nær en kollaps, og om ikke lenge må nå 
flere fartøyer legges til kai hvis man ikke greier å beholde personellet.

Hvilke tiltak må til? Her er det stor enighet om at forutsigbarheten på seilingsprogram-
mene må på plass. I tillegg må det gis rom i stilleliggeperiodene til at personell kan 
avspasere sine timer, tid til vedlikehold, tid til kurs og tid til planlegging av neste tokt. I tillegg 
må det snarest komme på plass mulige pendlerordninger for de som ikke kan bosette seg 
i Bergen. Det må altså utvises skjønn når man skal innvilge pendlerstatus. Sjøforsvaret kan 
ikke bare bestå av bergensere!

 I påvente av ny ATM/ATF må det snarest se på innholdet i FA koden som brukes for 
fartøystjeneste. Det kan ikke være slik at personellet jobber tre timer og får kun betalt for 
en. Den 6. oktober møtte de tillitsvalgte brigader Geir Anda, FST/P, og la frem sine forslag til 
tiltak for å beholde personell.
 

Tekst Viggo Holm OTV BFO Vest 
Foto: Torgeir Haugaard Forsvaret.

Det skal lønne seg
å være BFO-medlem!
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Alt i faner og sermoniutstyr

Vanem Gård, Pb. 774, 1599 Moss – tlf 69 20 91 00

www.flagg.no

Vi leverer alt av fane 
og seremoniutstyr 
til forsvaret!
- Spesialsydde flagg og faner
- Fanestenger
- Toppstykker og endestykker
- Bandolær
- Snorer og Possement- Snorer og Possement
 

Kontakt oss på 
info@flagg.no for tilbud 
og bestilling
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Omfattende endringer innen HR og 
kompetanse – BFO følger utviklingen. 

Tel:  +47  22  90  92  50    |    www.bns.no    |    salg@bns.no

Kontorcontainere

Innredede  containere

Sidedørscontainere

NAMSA  fraktcontainer

Det pågår for tiden to ulike prosjekter innen 
forvaltningsområdet i Forsvaret. Forsvarets 
HR prosjekt som har pågått over noe tid, 
og nå oppstart av «forstudie kompetanse i 
Forsvarssektoren».

Forsvarets HR prosjekt
Forsvarets HR prosjekt har pågått siden 
starten av 2011 og er nå inne i fase 2 som 
er beskrevet som designfasen. Innføringen 
av SAP innen HR området i parallell med 
gjennomgående omstilling vil medføre 
endringer som vil påvirke alle medarbeidere 
i Forsvaret. Det vil bli nye arbeidsmåter og 
ny organisering , uttaler leder for prosjektet , 
Oberst Sverre Olstad.

Nye prosesser vil medføre endringer innen 
hele HR verdikjede, fra styring, ledelse og 
kontroll til utvikling anvendelse og avvikling 
av personell. Forsvaret fremfører i sine 
orienteringer at det i løpet av de siste års 
omstillinger har vært en økning i antall 
stillinger med HR funksjoner. Slik BFO leser 
dette budskapet, ligger det en klar ambisjon 
om reduksjon av stillinger innen HR området, 
og uttalte «quick wins». Det er uheldig hvis 
dette budskapet blir det førende for den 
videre utviklingen innen HR området, sier 
nestleder BFO , Jens B Jahren.  
Flere av BFOs lokale tillitsvalgte uttrykker nå 
bekymring for den videre omstillingen innen 
HR området. 

Kompetanse i Forsvarssektoren
I løpet av Juni 2011 ble forstudie 
«kompetanse i forsvarssektoren» forankret 
og etablert. 

Forstudien skal være første fase i et større 
og langsiktig strategisk utviklingsarbeid 
som skal adressere forsvarssektorens 
kompetanseutfordringer Arbeidet er en del 
av den pågående LTP-prosessen, og et felles 
initiativ mellom FD I, IV og FST/P. Hoved 
leveransen skal være å definere kortsiktige 
forandringsbehov og retningslinjer for videre 
arbeid og tiltaksutvikling. 

Hva gjør BFO?   
Sentralt vil BFO være delaktig i form av 
dialog og formelle møter med Forsvarets 
ledelse - og prosjektledelsen i begge 
prosjekter. I løpet av høsten vil BFOs 
hovedtillitsvalgte bli involvert og oppdatert 
på den videre utviklingen, dette i direkte 
dialog med Forsvarsstaben.  I tillegg vil 
BFO hovedstyre etablere en konkret plan for 
videre oppfølging. «BFO vil følge den videre 
utviklingen i begge disse prosjektene nøye, 
og med en klar målsetting om å påvirke 
utviklingen og utformingen av fremtidens 
H - og kompetansestrategier i Forsvaret, sier 
leder BFO Eivind Solberg».

Av Lars Omberg/BFO 

YS omstillingskurs
Følgende fra BFO deltok på YS omstillingskurs 
13-15 september, på hotell Thon Arena Lillestrøm: 
Hogne Westgaard ATV Rena, Johnny Soleng 
OTV BFO, Børre Jakobsen region Vest, Per Ivar 
Haugen ATV KV og Trond Sjøtun BFO HS. Tema 

på kurset var blant annet lover og regler ved omstilling i Staten, 
tillitsvalgtes rolle – rettigheter og plikter, arbeidsmiljøloven – 
Hovedavtalen i Staten, inkluderende arbeidsliv og mestring av 
endring og omstilling. 

For BFO er dette vesentlig og fundamental kompetanse for et 
Forsvar som fortsatt er i omfattende omstilling, i tillegg til å være 
en viktig arena for erfaring og nettverksbygging, sier Trond Sjøtun 
etter kurset.

lars.omberg@bfo.no 

Informasjonskveld 
ved Gardeskolen 
Terningmoen

Onsdag kveld ble det gjennomført 
informasjonskveld for BFO medlemmer 
ved Gardeskolen på Terningmoen. Pizza 
og brus gikk ned på høykant og temaene 
ble mange. Forsikringer, ATM, hvor vi 
finner de forskjellige avtaler/lover og regler 
var noen av de vi dvelte noe lenger ved. 
Selvsagt ble BFO`s medlemsfordeler og 
samarbeidspartnere også behørig omtalt.

Det var ny lokalforeningsleder Elverum, 
Jørgen Kjærnes som hadde invitert 
samlingen denne kvelden, som ble støttet 
av OTV Grethe Bergersen.  

 
Grethe Bergersen

Major/OTV Indre Østland

Den nye lokalforeningslederen i Elverum, Jørgen 
Kjærnes står ytterst til venstre.
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Ring 64 83 55 00

www.obwiik.no

Bruksområder
Forlegning

Messer

Verksted

Lager

Selskap

Bruksområder:
Forlegning
Messer
Verksted
Lager

Instant Shelter

BFO vil i løpet av uke 42 starte utsendelse 
av nye medlemskort til alle medlemmer. 
Utsendelsen av kort til BFOs nesten 9500 
medlemmer vil ta noe tid, men i løpet av 
november skal alle ha fått nytt kort i 
posten.

VIKTIG
For å tilstrebe at flest mulig får det nye 
medlemskortet fortest mulig er det viktig at du 
som medlem gjør følgende:

Logg deg inn på: https://minside.bfo.no  
- for å sjekke om du er registrert med riktig 
adresse hos oss.

Vi har denne gang valgt å samarbeide med 
de andre forbundene i vår hovedorganisasjon 
YS, i forbindelse med utsendelse av kort. Det 

er DnB NOR som på vegne av YS og BFO 
sender ut medlemskortene.

Kortet som utstedes er et rent medlems-
kort som hvor blant annet medlemsnummeret 
er trykket. Dette nummeret er «inngangs-
billetten» til samtlige medlemsfordeler i BFO 
samt alle medlemsfordeler i YS.

Oppgradere medlemskortet
Det nye medlemskortet kan også 
oppgraderes til et MasterCard med svært 
gunstige vilkår. Dette er noe du som medlem 
selv velger om du vil gjøre. Informasjon om 
dette ligger tilgjengelig på nettet og vil også 
bli sendt ut sammen med medlemskortet.

Les mer om kortet her: http://www.
ysmedlemskort.no/

Hvis du ikke har mottatt nytt medlemskort 
innen 28. november send mail til post@bfo.no

Av Lars Kristian Danielsen/ 
Lars Andreas Irgens

Nye medlemskort  - med eller uten MasterCard

«Oppgradert BFO-medlemskort med MasterCard.»

Det skal lønne seg  
å være BFO-medlem!
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OTV-ene Jostein Flasnes og Gunnar Lie 
Eide startet med stand i messa ved BTV 
i Bjerkvik tirsdag 4. okt. Stæsj er alltid 
populært og det ble endel som samlet seg 
rundt vår stand. Selvfølgelig var det mange 
som tok opp mer aktuelle temaer i tiden. Ting 
som ble debattert er innsatsen i intops og 
begrensninger i opptrening grunnet dårlig 
materiell her hjemme. Gledelig var det at vi 
får påmeldinger av nye medlemmer. BTV var 
ellers klar for storbesøk av Sjef FLO samme 
dag.

 Onsdag var vi på plass på Andøya 
flystasjon. Der ble vi mottatt av BFO-
veteranen Rune Stave. Vi fikk delta på 
morgenbrief med påfølgende mingling 
blandt ansatte på stasjon. Her fikk BFO klare 
råd om at det som for dem var viktigst ved 
en fagforening, er fagforeningsarbeidet. 
Andre ting som stæsj og forsikringer 
og medlemsavtaler er greit, men altså 
fagforeningsarbeidet må være det viktigste. 
Vi sa oss enige og tar med oss dette i vår 
erfaringskoffert. En av de tingene som 
ansatte her er opptatt av er lønn, arbeidstid 
og tillegg. De mener at det er lurt å ha 
lokale arbeidstidsavtaler som regulerer 
hvordan innsatsen skal settes inn og at 
det derigjennom sikres at ingen bryter 
arbeidsmiljøloven og vernegrensene. Dette er 
viktige påminnelser og vi lover å viderebringe 
disse synspunktene. Litt etter lunsj fikk vi 
delta på Forsvarssjefens orientering om sine 
militærfaglige råd som skal legges frem for 
Forsvarsministeren. Her ble det applaus 
da han tidlig i sin briefing sa at Andøya og 
Orion videreføres som nå. Forsvarssjefen 
gikk også gjennom andre konsekvenser som 
kan komme hvis hans råd blir hørt politisk. 
For Nord-Norges del er tilføringen av en 

fullvervet bataljonsstridsgruppe i Hæren og 
nedleggingen CRC (Gompen) i Sørreisa de 
største nyhetene.

 Torsdagen var vi i Harstad og ble der 
mottatt av BFO/LFL Rune Pettersen. Han 
hadde innkalt BFO medlemmer i Harstad og 
det møtte personell fra FLA, KJK, ATS, VPLV, 
FLO INI, FLO forsyning og ROS. Et bredt og 
flott fremmøte. Vi gjennomgikk aktuelle saker 
og briefet om forsikringer og intopsavtalen. 
Også temaer som pensjon, avdelingsbefal 
og medbestemmelse var berørt. Dette var 
en meget givende seanse for både oss 
OTV-er og de fremmøtte. Spesielt positivt er 
det å holde foredrag når det er så mye god 
kompetanse blandt tilhørerne.

 For å oppsummere kort. Det ble tre dager 
på farten, mange positive folk med like 
mange positive innspill. Vi lover å komme 
tilbake og stille opp ved behov. Vi kommer 
også til å reise rundt å besøke også resten 
av vår region. På gjensyn!

Tekst og foto: Gunnar Lie Eide

«OTV/BFO-tour» i Troms og Nordland

Jostein med tilhørere i Harstad.

LFL i Harstad, Rune Pettersen.

Vedlikehold av 
Forsvarsboliger
Befalets Fellesorganisasjon (BFO) 
får mange henvendelser om dårlig 
vedlikehold og soppdannelser på flere 
av de boligene Forsvarsbygg leier ut til 
Forsvarets ansatte.

BFO er klar over at vedlikehold og 
spørsmål om boligstandard er en 
sak mellom utleier og leier, men fra 
tid til annen kan det synes som om 
leietagerens henvendelser ikke tas på 
alvor. Den siste henvendelsen vi har 
fått gjelder soppdannelser på enkelte 
boliger i Trondheimsområdet, mens 
vi tidligere har hatt tilsvarende saker i 
Bergensområdet. Tilgang på bolig og 
boligstandard er en forutsetning for 
Forsvarets familiepolitikk. En manglende 
standard bør medføre betydelig 
reduserte husleier, mens helsefarlige 
forhold som soppdannelse må 
avstedkomme en umiddelbar reaksjon.

BFO anser det som uakseptabelt 
at Forsvaret må betale full pris for en 
vare som ikke er levert i henhold til 
standarden, og har bedt Forsvarssjefen 
om å ta tak i problemet. 

jimmy.bjerkansmo@bfo.no

Illustrasjonsfoto.

• Styrke  
• Uavhengighet 
• Samarbeid
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Befalets Fellesorganisasjon (BFO) har mottatt 
til dels mange henvendelser om hva som 
skjer i FLO etter at Fellesforbundet gikk til 
brudd iht overenskomsten.

Hva har skjedd til nå?
Forsvarssjefen påla FLO et betydelig 
nedtrekk i gradssystemet, samt et betydelig 
nedtrekk i antall årsverk, som for andre DIFer 
i Forsvaret. I hovedsak har arbeidstaker-
organisasjonene gjennomført et felles løp, 
selv om Fellesforbundet og vi andre har 
forskjellige hovedavtaler. I hovedsak har 
arbeidsgiver, organisasjonene og hoved-
verneombudet hatt ulik oppfatning av 
ressurssituasjonen. Dette er beskrevet i 
risikovurderinger og organisasjonenes 
innspill til omstillingen i FLO generelt og den 
enkelte kapasitet spesielt. 

Alle divisjonene i FLO, med unntak av 
Forsyningsdivisjonen, fulgte det opplegget 
partene sentralt ble enige om (justere 
organisasjonene etter flat overføring av 
stillinger og personell i fase 2A). Forsynings-
divisjonen utarbeidet en forsyningsstrategi 
og konstruerte deretter en helt ny organisa-
sjon. Dette har vært krevende å behandle.  I 
prinsippet er vi ferdig med firkantorganisa-
sjonen og innholdet i referatet. Tjeneste-
mannsorganisasjonene (BFO, NOF, PEFO, 
NTL og Akademikerne) mente den definerte 
ressursubalansen var over 40 årsverk og 
ønsket å få dette avklart med Forsvarssjef.  

Forsvarssjef kunne ikke avse 40 årsverk, som 
var vårt krav. Tjenestemannsorganisasjonene 
har krevd å få en oversikt over ”tom-tomme” 
stillinger, samt en oversikt over arbeids-
oppgaver som er bortfalt, noe arbeidsgiver 
heller ikke har kunnet imøtekomme.

Før sommerferien ble organisasjonene 
varslet om at LHK skulle ut av Forsvaret og 
etableres som statsforetak fra 1.januar 2012. 
Arbeidsmiljøutvalget i FLO anbefalte ovenfor 
Forsvarets Hovedarbeidsmiljøutvalg at vi 
burde starte opp prosessen som om 
Stortinget hadde vedtatt Stortingsprop nr 1S 
(6/10-11). Med overføringen skal også det 
personellet som direkte understøtter LHK i 
Forsynings- og vedlikeholdsdivisjonen følge 
med over i statsforetaket. Denne overfør-
ingen rammer i særlig grad  Fellesforbundets 
medlemmer i Forsvaret.

Tidlig i høst fikk FLO/Forsyningsdivisjon i 
Bergen tilført 28 årsverk fra Forsvarsdeparte-
mentet. Hverken Forsvarssjef eller andre 
deler av Forsvaret var kjent med dette på 
forhånd. Fellesforbundet krever at arbeids-
giver skal dokumentere bortfall av 
arbeidsoppgaver, som grunnlag for 
nedleggelse av stillinger. FLO klarer ikke å 
gjøre dette og iht overenskomsten 
(tilsvarende hovedavtalen for oss) gikk 
Fellesforbundet til brudd på FLO/Stabs nivå 
(nivå 2) og krevde saken hevet til 
Forsvarssjefsnivå (Nivå 1). Denne uken 
bekrefter alle organisasjonene at de ikke vil 

underskrive protokoll eller referat (særordning 
i FLO) før tvisten mellom Forsvarssjef og 
Fellesforbundet er løst. 

Det er også enighet på sentralt nivå, om at 
de formelle prosessene i FLO må stanse 
inntil konflikten mellom Fellesforbundet og 
FLO er løst. I korthet betyr dette, så lenge 
Fellesforbundet er part i forhandlingene om 
organisasjon og drøftinger av OPL, og har 
gått til brudd, vil vi være i en situasjon hvor 
ikke alle parter kan undertegne protokollen 
og følgelig har vi ingen gyldig protokoll. BFO 
har tatt saken opp i FLO/AMU og løftet den 
opp på Forsvarssjefsnivå i den hensikt å 
kunne gi ut informasjon som er forståelig for 
de som forvalter Hovedavtalen på lavere nivå 
(nivå 2-5).  Forsvarsstaben har bekreftet at 
de vil kalle inn partene til et møte, så snart 
møte mellom Forsvarsstab og 
Fellesforbundet er avholdt mandag 3/10 kl 
0930. 

Status omstillingen i FLO

Nordisk Offisersallianse (NOA), som er 
en samling av sentrale tillitsvalgte fra 
Danmark, Finland, Sverige og Norge 
møttes i begynnelsen av oktober på 
veteransenteret Bæreia. Formålet med 
møtet er å utveksle erfaringer innenfor de 
respektive organisasjoners arbeidsfelt. 
Under oppholdet på Bæreia fikk de nordiske 
befalsrepresentantene også med seg et 
foredrag av GM Robert Mood, som er sjef 
for Den norske veteranadministrasjonen.

Tekst og foto: JimmyB

Nordisk møte!

Generalmajor Robert Mood og leder for Bæreia oblt John P Bakke, flankert av leder BFO Eivind R 
Solberg, og leder NOF Egil A Aas.
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“For BFO er dette starten på den 
lange marsjen mot lønnsvilkår 
som er tilpasset et moderne 
innsatsforsvar i inn – og utland”, 

sa BFO – leder Eivind Røvde 
Solberg da han ønsket velkommen til BFOs 
tariffkonferanse 2011.

BFO – leder Eivind R Solberg har 
tidligere sterkt poengtert at det ikke 
kan være slik at en bataljonssjef med 
ansvar for mange hundre mann, utstyr for 
millioner og et oppdrag som til tider savner 
sammenligningsgrunnlag med noe som 
helst i statlig virksomhet for øvrig, skal være 
dårligere betalt enn en seniorrådgiver i 
departementet. 

Han har også tatt et sviende oppgjør med 
Forsvarets system for lønnsfastsetting av 
vakante stillinger, og sa at det må bli slutt på 
at en eller annen tilfeldig rådgiver skal få lov 
til å skalte og valte med befalets lønnsvilkår.  

Etter BFO - lederens syn bør befalet være 
lønnsledende i Staten fordi oppdraget tilsier 
det.

“Befal har særegne plikter, en særegen 
kompetanse, særegne arbeidstidsbehov 
og har derav følgende behov for 
særegne lønnsvilkår: Disse vilkårene 
må gi befalet en opplevelse av balanse 
mellom lønnsnivået og ansvar, plikter og 
gjøremål, ” sa BFO - lederen før han overlot 
ordet til representanter for det sentrale 
forhandlingsnivået og deretter arbeidsgiver.

Seniorrådgiver Kristine Sandvik fra 
YS trakk opp linjene for lønnsdannelsen 
i det statlige tariffområdet og beskrev 
sammenhengene mellom alle aktørene, og 
hvilken konsekvens det kan ha for samfunnet 
som helhet dersom man går bort fra den 
nåværende forhandlingsmodellen.

Avdelingsdirektør Jan Pettersen, som 
er sjef for den nye insentivavdelingen i 
Forsvarsstaben, ga forsamlingen et innblikk 
i hvordan FST kan se for seg den framtidige 
lønnsdannelsen i Forsvaret.  Han sa blant 
annet at FST savner en del virkemidler som 
er til disposisjon til enhver tid.  Han var meget 
klar på FSTs behov for å styre lønnsnivåene 
for å unngå intern konkurranse driftsenhetene 
i mellom om arbeidskraften i Forsvaret.

BFOs forhandlingsleder Rolf Ledal 
presenterte statistikk på lønnsutviklingen 
siden 2002 som, blant annet viser at 
kapteinsnivået i Forsvaret sakker akterut i 
forhold til annet befal.  Han trakk også opp 
poenget om lønnsmidler som forsvinner som 
følge av den hyppige disponeringsrotasjonen 
som befal er utsatt for og understreket 
at Forsvaret står i fare for å miste 
konkurransedyktighet i forhold til samfunnet 
som omgir oss.

I den påfølgende paneldebatten ble det 
henvist til en rekke aktuelle problemsstillinger 
og alle fikk anledning til å stille spørsmål 
til både arbeidsgiver og det sentrale 
forhandlingsnivået (YS).

Kristine Sandvik henvendte seg direkte 
til FST da hun sa at Hovedtariffavtalens 
virkemidler er til disposisjon i en langt større 
grad enn Forsvaret tilsynelatende er villig til 
å bruke.

Tariffkonferansen, som ble holdt i Den 
gamle Krigsskolen, samlet en lang rekke 
tillitsvalgte, og vil sannsynligvis ble en 
tilbakevendende BFO - begivenhet.

BFO-lederen åpner konferansen. Seniorrådgiver Kristine Sandvik YS.

Forhandlingsleder Rolf Ledal, BFO.

Paneldebatt. Stort engasjement fra salen.

BFOs tariffkonferanse 2011!
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Mandag 12. september gikk startskuddet 
for BFO-uka på Kuhaugen, og BFO stilte 
mannsterke opp for kadettene og andre 
militære i Trondheimsområdet for å informere, 
drive medlemspleie og støtte KAFO. I løpet 
av uka ble det holdt flere informasjonsmøter 
og foredrag, hvorav høydepunktet er foredrag 
med OMLT 4. 

Mandag 12. september ble det avholdt 
allmøte om tilstanden på forsvarsboligene 
i Trondheim. Leder KAFO LKSK, Thomas 
Olsen som i ett års tid har engasjert seg i 
situasjonen rundt de militære boligene, ledet 
møtet. Møtet ble innledet med meget sterke 
bilder fra leiligheten til en av kadettene i 
Trondheim. Bildene dokumenterte til fulle at 
boligen er full av råte og sopp. Kadettlederen 
la saken fram for BFO sentralt tidligere i 
september, hvilket igjen har ledet til et initiativ 
ovenfor Forsvarsstaben.

BFO var til stede på Kuhaugen med 
regionens to Områdetillitsvalgte (OTV), samt 
OTVene fra region vest og BFOs nyansatte 
rekrutteringsansvarlig Lars-Andreas Irgens. 

Størst og mest synlig!
BFO-uke og en onsdag fullstappet av 
ulike BFO-aktiviteter. Først ble det holdt 
forsikringsbrief for kadettene, etterfulgt av 
medlemsmøte i lunsjen med servering og 
informasjon om aktuelle saker. Høydepunktet 
var brief fra OMLT 4 holdt av sjef Tore 
Halvorsen, NK Stig Laursen samt Rune 

Wollestad fra JTAC-laget. Vi fikk et svært 
interessant innblikk i oppdraget til avdelingen, 
og hvordan det ble løst. 

 Del to av foredraget handlet om hvordan 
JTAC koordinerte bakkeoperasjoner med 
luft-kapasiteter og kompleksiteten rundt dette. 
Briefen lokket mer enn hundre tilhørere, og 
i tillegg til kadetter og stab ved LKSK møtte 
også personell fra Værnes og Ørland. I 

forbindelse med baråpning onsdag kveld 
arrangerte BFO (i regi av KAFO-leder LKSK 
Thomas Olsen) BFO-Quiz. Ivrig deltakelse 
av et tyvetalls kadetter resulterte i 1. plass til 
kadett Joachim Nielsen og 2. plass til feltprest 
Morten Kilde. 

 
Tekst: OTV Frøydis Grindstein 

Foto: OTV Morten Granhaug

Fra venstre: John Strømseng, Frøydis Grindstein, Thomas Olsen, Lars-Andreas Irgens og Viggo Holm

BFO-uke på Luftkrigsskolen

BFO har gjennomført et møte med teknikere ved Bodø 
hovedflystasjon for gjensidig orientering og oppdatering om den 
stadig økende “tekniker-utfordringen”.

Problemet består i all enkelhet i at Forsvaret mister sine teknikere, 
og at dette er en økende tendens. En av hovedårsakene til 
teknikerflukten synes å være den systematiske underbetalingen av 
regulativlønte teknikere (offiserer). De sammenligner sine lønninger 
med lønningene som tilbys sivile (overenskomstlønte) teknikere og 
opplever, uten unntak, at de sivile teknikerne betales best, selv om 
de utfører helt identisk arbeid.

Statistikk som er samlet inn ved Bodø hovedflystasjon viser 
at en nyansatt sivil tekniker vil få mange titalls tusen kroner 
mer i året enn en militær tekniker med kapteins grad og 24 års 
tjenesteansiennitet. BFO har gjentatte ganger tatt problemstillingen 
opp med Forsvarsstaben, som har svart med å nedsette en intern 
arbeidsgruppe som skal se på saken.

“BFO vil på det sterkeste anbefal at denne gruppen først og 
fremst kommer opp med en plan for hvordan lønnsforskjellene skal 
utjevnes”, sier forhandlingsleder Rolf Ledal til Offisersbladet. “Det 
finnes tre metoder for å forhindre teknikerflukten fra Forsvaret”, sier 

Ledal, «det er penger – penger – penger!» “Ett hvert tenkende 
menneske vil skjønne at lønnsforskjeller på 100 000 kroner i året for 
samme jobb, ikke er egnet til å motivere til fortsatt innsats”, sier den 
erfarne forhandlingslederen som selv har teknisk bakgrunn.

Løsningen er penger!
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KafO
Nytt semester!
Da har ett nytt semester begynt, det første for 
mange og det nest siste for flere. Selv avsluttet 

jeg i sommer min utdanning ved 
logistikk linjen på Sjøkrigsskolen har 

påbegynt plikttjenesten på Rena.

Til alle dere nye kadetter og 
elever, gratulere så masse med 
plassen! Mitt navn er Øistein A 

Edvardsen og jeg er leder for Kafo 
Landsstyret og din representant i Bfo 

sitt Hovedstyre. Dere har mye spennende 
og lærerrikt og se frem til. Nyt tiden på akademiet 
og bruk alle mulighetene som byr seg for å lære 
noe nytt og utfordre deg selv. Å være kadett eller 
elev på en Forsvarets skoler er et privelegium få i 
samfunnet for unnt. En ikke betydelig sum penger 
og menneskelige ressurser er satt av til å utdanne 
akkurat DEG. Vanligvis er det omvendt..

Til dere nye så vet jeg at Kafo sine lokalforeninger 
har tatt dere gått i mot. Lokalforeningen er der for 
å hjelpe dere med alle spørsmål dere måtte ha, om 
det gjelder bolig, familietillegg, pendlerstatus, skatt, 
lønn, opprykk osv så ikke nøl med å spørre. Ønsker 
du å lære mer om hvordan Forsvaret fungerer og 
hvilke regler som gjelder ifm forvaltning av befal så 
tilbyr BFO kurs og info kvelder tilpasset deg som 
kadett eller elev på din skole. Spørr du ikke, får du 
ikke pleier jeg og si.

Til slutt vil jeg oppfordre alle til å delta på Kafo sin 
aktivitet fremover og spesielt gleder jeg meg til 
årets Høstkonferanse som i år går av stabelen på 
Lillehammer første helgen i november. Her skal vi 
velge nytt landsstyre og peile ut kursen for hva Kafo 
skal jobbe med og hva vi står for det neste året. Så 
har du en mening, er du interessert i et verv eller er 
du bare nyskjerrig på hva fagforeningskontigenten 
din går til så meld deg på konferansen hos din 
lokalforening.

Nøl ikke med å ta kontakt direkte med meg eller din 
lokalforening. Vi trenger din mening for å gjøre en 
best mulig jobb for deg og dine kollegaer!

Lykke til med semesteret og håper å se så mange 
som mulig av dere på Høstkonferansen!

Med beste hilsen
Øistein André Edvardsen

Leder KAFO

BESO

Sammenslåingens gull- og fallgruver
I skrivende stund er høstkonferansen rett om hjørnet, og jeg har vært heldig nok til å 
få møte flere av befalselevene som skal på konferansen på Lillehammer. Det var et 
lovende møte, og jeg ser frem til resultatene konferansen vil bringe. 

Dette er min siste artikkel som leder for BESO, og jeg må innrømme at det er litt 
vemodig å gi videre stafettpinnen. Det har rett og slett vært et fantastisk år, hvor vi i styret 
har lært mye, både som befalselever i Forsvaret, og som tillitsvalgte i BFO. Vi opplever 
stadig at gamle klassekamerater og kollegaer i Forsvaret henvender seg til oss når de er 
usikre på noe. Og det føles bra. For det viser at vi har klart å opparbeide oss kompetanse 
og kredibilitet som tillitsvalgte, og ikke minst at vi har oppegående medlemmer som vet å 
bruke oss til det vi er her for. For hva skal man med tillitsvalgte om de ikke stiller opp for 
medlemmene?

Dette er for meg ett av de viktigste argumentene for en sammenslåing mellom BFO 
og NOF. Fra det siste året sitter jeg igjen med mange erfaringer, både gode og vonde, 
fra nettopp samarbeid med vår “konkurrent”. For det er her jeg som tillitsvalgt merker at 
mye av fokuset går, ikke til medlemmene, men til NOF. Vi må vise at vi er bedre, vi må 
konkurrere, vi må være mest synlige. Og jeg opplever at det tenktes likt i NOF. Til og 
med når vi har en plan om å samarbeide, eksempelvis ved forrige elevbrief på Kjevik, 
faller det i fisk. Ting blir avtalt på forhånd, men når enkeltindivider så går på tvers av 
avtalen, stiller ultimatum og hva verre er, alt bunnet i ønsket om å kapre flest mulig nye 
medlemmer, blir samarbeid vanskelig. Når konkurransen om de nye medlemmene blir 
så intens at en tillitsvalgt står og lyver for en forsamling befalselever, da har det gått for 
langt. Og det er en av de mange fallgruvene vi må vokte oss for i de kommende årene 
mot sammenslåingen. Skal vi klare å slå oss sammen, må vi klare å te oss bedre sammen 
først.

Spørsmålet som stadig vender tilbake er følgende; gagner rekrutteringen mellom 
organisasjonene sammenslåingen? Svaret mitt må beklageligvis bli nei. Konkurransen om 
medlemmene, sett i forhold til sammenslåing, fører til konflikter og dårlige valg. Ikke bare 
tillitsvalgte opplever hodebryet konkurransen fører til, også våre ansatte i BFO må ta og 
føle på dette i sin jobbsituasjon.

Men, så kommer dilemmaet. Vi har fastslått på Kongressen at vi skal satse på 
rekruttering, våre medlemmer ønsker at vi fortsetter å rekruttere. Og det er en grunn 
til det. Det er fordi våre drøye 9000 medlemmer opplever at BFO er den beste 
fagforeningen, og ønsker at kollegaene skal få nyte like godt av det som de gjør.

Befalselevene på Kjevik hadde flere, for min del morsomme, kommentarer og spørsmål 
når briefen var ferdig og begge fagforeningene stod fremme for å svare på spørsmål. Den 
beste var kanskje “Dere er jo helt like, hvordan ble det to organisasjoner som gjør akkurat 
det samme og har de samme avtalene og forsikringene?” Det ble en kort stillhet før vi 
viste til de synlige forskjellene som LO/YS og prisforskjellen i kontingent og forsikringer. 

Men den virkelige forskjellen, det medlemmene kommer til meg med og gir meg skryt 
for, det er ildsjelene i BFO. Både den ansatte og tillitsvalgte, som bruker av sin fritid for 
å gjøre hverdagen til kollegaen litt bedre, er uvurderlig. Som en av mine kollegaer som 
byttet fra NOF til BFO svarte, på spørsmålet om hvorfor hun byttet fagforening; BFO var 
der for meg og hjalp meg når jeg trengte det. 

BFO er heldig som har mange ildsjeler rundt omkring, ildsjeler med kompetanse, 
erfaring, og mye kunnskap. Utfordringen vår som organisasjon er å vise frem ildsjelene, 
for vi er en sterk organisasjon, med stor faglig tyngde. Vi er bare ikke så flinke til å selge 
oss selv, mye på grunn av at vi bruker tiden til kompetanseheving og medlemspleie 
fremfor billige salgstriks. Tjener vi så mye på det? Kanskje ikke like mye som 
medlemmene våre, men så er det jo også medlemmene som er og skal være i fokus. 
Uten medlemmer, er det ingen fagforening. Så vi fortsetter med rekrutteringen, nettopp 
for at flere skal få nyte godene av en sterk og handlekraftig organisasjon.

Jeg vil avslutte med å ønske det kommende BESO-styret lykke til i det neste året! 
Ikke minst med sammenslåingen og samarbeidet med NEON. Stå på, gi alt, bruk de 
ulike leddene i organisasjonene, spesielt OTV’ene, og jobben deres blir mye 
enklere.

Så vil jeg på vegne av styret og meg selv takke for et fantastisk 
år i BFO! Vi ser frem til å se resultatene av arbeidet, og den videre 
jobben som gjøres opp mot sammenslåing.

For siste gang
Hanna Sesselja Mikalsen

Leder BESO
Luftkrigsskolen

ffi sersbladet40 ffi sersbladet40



liT
T

 a
V

 h
V

E
R

T

Hektiske dager i Washington
Under min høstferie i USA, fikk jeg anledning til å avlegge den Norske Ambassaden i 
Washington, og vår forsvarsattache der, kontreadmiral Trond Grytting et besøk. Assisterende 
forsvarsattache oberst Roy Abelsen, var hyggelig og tok oss imot med en kjapp orientering, 
før jeg fikk noen ord med Grytting.

Blid som alltid, kunne kontreadmiralen fortelle om en ambassade midt i maktens sentrum, 
og med hendene fulle av blant andre besøkende stortingsgrupper, politikere, militær ledelse/
tjenestemenn. Men dette er bare noen av de mange oppgaver forsvarsattacheens kontor 
har. For Grytting er på mange måter en rådgiver for ambassadøren i forsvarssaker, i tillegg 
til å være forsvarssjefens nasjonale representant overfor Øverstkommanderende for de 
allierte stridskrefter i Atlanterhavsområdet (SACLANT). Forsvarsattacheen i Washington har 
oppfølgingsansvaret for alt tjenestegjørende militært personell i USA. Han skal monitorere 
militær aktivitet/utvikling, og melde tilbake til Norge, samt at han også er et kontaktpunkt 

og bindeledd opp imot norsk næringsliv og næringslivsinteresser i USA, og sikkert mye mer som jeg ikke rakk å få med meg, før 
høstferieaktivitetene kunne gjenopptas. Men før jeg gikk ut døren etter et meget hyggelig besøk, fikk jeg med meg at de også var noe 
involvert i en stor internasjonal militærkonferanse i Washington, samt litt rundt HM Kongens besøk til USA i oktober.

holst.clausen@bfo.no

Army Summit 2011!

Forsvarsattache kontreadmiral Trond Grytting 
og assisterende forsvarsattache oberst Roy 
Abelsen.

Terrorjegerne!
Tom Bakkeli er ute med ny bok. 
Denne gang med den skjønnliterære 
”Terrorjegerne”. Boken er altså en 
fiksjon, men oppfattes 
å ligge farlig nær en 
virkelighetsbeskrivelse, 
der Osama bin Laden er 
død, men hans etterfølger 
forbereder et comeback 
for al-Qaida som verden 
ikke har sett maken til. 
«Sharouz hadde så å si 
overtatt et konkursbo. Bin 
Ladens al-Qaida hadde 
ikke utført et vellykket 
storattentat på mange år.»

Vestlig etterretning settes i 
alarmberedskap da de oppdager at 
organisasjonen er i ferd med å skaffe 
seg biologiske våpen som kan ta livet 
av titusener og spre frykt over hele 
verden. Det må hindres for enhver 
pris. Under den strengt hemmelige 
«Operasjon Uranus» settes de norske 
agentene Bjørnar, Mags og Raheel inn i 
krigen mot terroristene som planlegger 
å ryste verden med et biologisk 
Tsjernobyl. Terrorjegerne forteller 
historien om et kappløp mellom onde 
og gode krefter, som utspiller seg på en 
arena usynlig for de fleste av oss. 

Jeg er i gang med boken, men har 
ikke lest den ferdig i det bladet går 
i trykken. Men er fortsettelsen like 
spennende som det jeg hittil har lest, 
så har Bakkeli lykkes igjen! Boken utgis 
på Kagges Forlag, og er nå ute hos 
de fleste bokhandlere, med en pris på 
kroner 349,-  

holst.clausen@bfo.no

Fra venstre: Kadett Christopher Pettersson, statssekretær i Forsvarsdepartementet Roger Ingebrigtsen, 
kontreadmiral Jørgen Berggrav, leder for Utenriks- og Forsvarskomiteen på Stortingen Ine Marie Eriksen 
Søreide, Forsker FFI Per M. Norheim-Martinsen, moderator Siri Lill Mannes From left: Kadett Christopher 
Pettersson, Roger Ingebrigtsen, Rear Admiral Jørgen Berggrav, Ine Marie Eriksen Søreide, Per M. Norheim-
Martinsen, and Siri Lill Mannes

Generalinspektøren for Hæren Per Sverre Opedal var meget 
fornøyd med årets Army Summit, og presiserte at det kommer en 
tid etter Afghanistan med nye oppdrag vi må forberede oss på.

Siden Hæren deployerte til Afghanistan i 2001 har over 5000 norske soldater tjenestegjort i området. 
Hæren er uten tvil den avdelingen i Forsvaret som sender mest personell til Afghanistan. Men hva 
skjer etter Afghanistan? Hva er konsekvensene av å ha operert i Afghanistan i mange år? Hvilken 
rolle skal Hæren nå ta? Dette var sentrale spørsmål når Hæren inviterte til Army Summit 2011. I 
sin åpningstale gikk Generalinspektøren for Hæren, Per Sverre Opedal, rett på sak og sa at de 
siste årenes operasjoner medfører at det er på sin plass å rette en rekke kritiske spørsmål om 
Hærens vei videre. «Jeg er sikker på at også neste oppdrag vil vise oss hvor krevende det er å 
være kriger. På enkeltmanns – og avdelingsnivå har Afghanistan medvirket til at vi har fått verdifulle 
erfaringer.  Spørsmålet vi må stille er om vi også har fått med oss disse erfaringene og er blitt 
bedre til å samvirke på alle nivå», sa generalen, som var sikker på at nye oppdrag ville komme 

etter Afghanistan. «Framover, etter Afghanistan, må vi være forberedt på å 
skifte modus fra kontinuerlige internasjonale oppdrag, til et modus hvor vi 
forbereder oss til nye oppdrag som vi ikke ser i dag», avsluttet generalen sin 
tankevekkende åpningstale. Det var samlet en lang rekke foredragsholdere 
fra Forsvaret og det politiske lederskapet, og en fullsatt sal ga uttrykk for 
tilfredsstillelse med både tema og innhold i årets “Summit”.  

jimmy.bjerkansmo@bfo.no
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Lingo X-Baby høyttaler
X-BABY er noe av det ypperste vi har sett innen 
ultra-bærbar lyd for mobiltelefoner, MP3 spillere 
og iPod/iPhone. X-BABY har fått nytt kabinett 
med stilig høyglanspolert “magebelte”, større 
belg og høyttalerelement. Med en optimal 
kabinettutforming gjør dette lyden mer fyldig og 
åpen enn tidligere. Med oppladbart batteri og 
elektronisk autobryter glemmer du ikke å slå av 
X-BABY. Den slår seg av automatisk etter bruk.  
Den lades fra alle typer USB. Kabel og bæreveske 
følger med.

Lingo X-Baby koster 195,- og kan kjøpes på bfo.milrab.no eller 
per telefon 53 69 78 78

Feltcaps
Nyhet! Feltcaps i norsk kamuflasje 
og marineblå med borrelåsfeste til 
avdelingsmerke, navnestripe og taktisk 
merking. Dette er capsen for deg som 
ønsker et lett og komfortabelt hodeplagg i 
felten. Kommer med borrelåsstramming i 
bakhodet. Anbefales!

Prisen er kr 149 og kan kjøpes i enkelte 
kantiner i leir, samt bfo.milrab.no eller 
telefon 53 69 78 78

Ryder Vanntett Mobilpose
Kvier du deg for å ta mobilen frem under 
fuktige forhold er dette løsningen. Med 
denne vanntette posen kan mobilen 
oppbevares trygt i nærheten av vann og 
fukt. Posens materiale gjør det også mulig 
å bruke touchskjerm og vanlige taster 
uten å ta mobiltelefonen ut av posen. 
Anbefales! 

Som BFO medlem får du mobilposen til 
kr 49,- og kan anskaffes på bfo.milrab.no 
eller per telefon 53 69 78 78

Coghlan’s Kommando Sag
Smart lommesag som skjærer gjennom tre, plastikk, bein, gummi og mykt metall.
Sagen består av en rustfri flettet vaier med nylonhåndtak på endene, og kan brukes som 
den er. Alternativt kan vaieren monteres på en vanlig buesag. Sagen er utrolig effektiv 
og med sin lave vekt er det en sikker vinner i felten.

Bladets lengde: 50,8 cm
Vekt: 8 gram
Som BFO medlem får du Coghlan’s Kommando Sag 
til kr 99,- og kan anskaffes på bfo.milrab.no eller  
per telefon 53 69 78 78

Mechanix Stridshanske Original
Den originale og kritikerroste hansken fra Mechanix er nå på lager. 
Designet og produsert for å ta imot juling, slik at du slipper.

Originale Mechanix hansker er en vinnende kombinasjon av 
allsidighet og ytelse. Clarion syntetisk skinn i håndflaten og  
på fingertuppene gir hanskene ekstra langt liv. Dessuten har 
Mechanix utviklet Thermal Plastic Rubber for å gi det beste  
grepet og en tett og fast følelse mot huden, samtidig som  
den hele tiden er komfortabel og puster, uansett bruk. På  
toppen er det elastisk Spandex for perfekt passform  
rundt hånden.

Dette er hansken som er foretrukket av militære, mekanikere,  
vakter, håndtverkere og andre som både behøver beskyttelse  
og godt grep - uten å gi slipp på komfor.

Størrelser: Small, Medium, Large, X-large
Mechanix Stridshanske Original koster 249,- og kan kjøpes på 
bfo.milrab.no eller per telefon 53 69 78 78
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  Av Trond Sætre

Våren 1941 var italienerne på defensive ved 
Egeerhavet, og tyskerne måtte komme dem til 
unnsetning i Hellas. Tyske forsterkninger greide 
å drive tilbake greske forsvarsstyrker og deres 
britiske allierte. Men havnene i Kreta egnet seg 
ypperlig som utgangspunkt for angrep mot 
aksemaktenes sørøstre flanke. Derfra kunne 
dessuten britiske bombefly ramme viktige 
aksekontrollerte oljefelt i Romania. Churchill 
ivret derfor for å kjempe videre for øya.  Hitler 
var ikke like interessert – Han hadde hendene 
fulle med å planlegge innspurten til 
invasjonene av Sovjet, operasjon Barbarossa. 
Men en veteranflyger fra første verdenskrig, 
general Kurt Student, ivret for å ta Kreta. Den 
tyske fallskjermdivisjonen var Students 
hjertebarn, og han argumenterte heftig for 
bruk, av fallskjermtropper i invasjonen. Til slutt 
godtok Hitler planen under den forutsetningen 
at ”transportforflytningene må ikke føre til noen 
forsinkelser i den strategiske konsentrasjonen 
om Barbarossa.”  

Kreta-planen, som fikk navnet Operasjon 
Merkur, skulle altså basere seg på slipp av 
fallskjermjegere. Alle var frivillige, mange av 
dem svært unge og entusiastiske. Student 
aktet å spre styrkene og angripe tre byer der 
det fantes flyplasser: Khania, Rethymno og 
regionshovedstaden Iraklion.  Mot de ca. 
30 000 tyske troppene (hvorav halvparten var 
fallskjermjegere) sto en samveldestyrke 
bestående av britiske, australske og 
newzealandske soldater under ledelse av en 
annen veteran fra første verdenskrig, den 
newzealandske generalmajor Bernard 
Freyberg. 

20. mai 1941 ble de første tyske 
flyangrepene igangsatte. Natt til 20. mai fikk 
Student beskjed om at store, britiske 
marinestyrker var observert på vei til Kreta, 
noe som kunne tyde på at britene visste mer 
om de tyske invasjonsplanene enn først antatt. 
Men generalen ville ikke endre på planene av 

den grunn. Klokka åtte om morgenen ble et 
stort antall fallskjermtropper droppet fra tyske 
glidefly over Khania-distriktet i nordvest. 
Samme ettermiddag ble flere tropper sluppet 
ned litt lenger øst på Kreta, med Rethymno og 
Iraklion som angrepsmål.

Tapene var i første omgang enorme for de 
tyske flybårne styrkene. Allierte bataljoner ble 
fortalt at for å øke treffsikkerheten måtte de 
sikte på fallskjermjegernes støvler, ettersom 
nedstigingen gikk raskere enn de trodde. Dette 
fungerte tydeligvis, med tanke på hvor mange 
soldater som ble drept mens de ennå var i 
lufta. Og de som landet i live ble for en stor del 
meid ned, både av samveldesoldater, greske 
militære og endatil kretiske sivilister. Bønder og 
landsbyboere grep til hva de enn kunne bruke 
som våpen, og angrep tyske soldater som 
hadde landet i deres nærområde. Mange ble 
drept mens de holdt på å vikle seg ut av 
fallskjermene sine – Callum MacDonalds bok 
The Lost Battle forteller om en tysk soldat som 
befant seg i denne situasjonen da han ble 
overfalt av en gammel kreter som slo ham i hjel 
med spaserstokken sin. I løpet av dagen satte 
400 av 600 tyske fallskjermjegere livet til, og 
det viste seg vanskelig å samle de troppene 
som greide å lande i god behold. Flere angrep 
fra tyske kampfly fulgte, men om kvelden 
hadde tyskerne ennå ikke greid å erobre en 
kretisk flyplass. Student, som befant seg i det 
tyske hovedkvarteret i Athen, så bare én 
mulighet for å avansere: Vest for Maleme 
flyplass utenfor Khania hadde tyskerne landet i 
sikkerhet på et sted der allierte forsvarere ikke 
kunne få øye på dem. I nærheten av Khania 
hadde et stort antall fallskjermjegere også 
landet trygt ved elveleiet Tavronitis, et område 
som de allierte hadde nedprioritert. Nå valgte 
Student å satse alt på Maleme. Denne 
flyplassen hadde uansett vært et hovedmål fra 
starten av, ettersom Maleme hadde den største 
landingsbanen og lå nærmest fastlandet. Alle 
gjenværende fallskjermtropper skulle slippes 
ned over dette området, mens Luftwaffe 
oppholdt de newzealandske forsvarerne. 

I første omgang var det en 
kommunikasjonsfeil som kom tyskerne til hjelp. 
På grunn av en misforståelse trakk 
newzealenderne seg tilbake fra en viktig 
posisjon, den såkalte Høyde 107, natt til 21. 
mai, og tyskerne fikk anledning til å innta 
flyplassen. Allerede samme ettermiddag 
ankom de første tyske transportflyene til 
Maleme under tung alliert beskytning. Selv om 
mange tyske fly ble skutt i stykker av artilleri 
var det tydelig for begge parter at 
styrkeforholdet holdt på å endres til tyskernes 
fordel. Newzealenderne forsøkte et motangrep 
allerede samme natt, men kunne ikke forsere 
de nye, tyske forsvarlinjene. Fra den 23. mai 
var slaget om Kreta i praksis en serie med 
retretter for samveldestyrkene, og London 
beordret evakuering den 27.   

Slaget om Kreta utmerker seg 
militærhistorisk på tre områder: En, dette var 
første gangen fallskjermjegere ble brukt i stor 
skala. To, dette var verdens første 
hovedsakelig luftbårne militære invasjon. Og 
tre, det var første gangen under 2. verdenskrig 
at tyske invasjonsstyrker møtte på betydelig 
motstand fra sivilbefolkningen. De tyske 
soldatene var først overrasket over dette, enda 
et militært orienteringsdokument på forhånd slo 
fast at ”I tilfelle av en invasjon [av Kreta] må 
man regne med hardnakket motstand fra 
sivilbefolkningen”. Hevnen skulle imidlertid bli 
brutal, da tyskerne senere svarte med å drepe 
sivile kretere i hopetall. 

Erfaringene fra Kreta førte også til at britene 
så viktigheten av å forsvare sine militære 
flybaser. En egen avdeling av Royal Air Force 
– RAF Regiment – ble opprettet med dette 
formålet. Hitler brukte imidlertid aldri Kreta som 
et springbrett for militære operasjoner i 
Middelhavet, slik britene hadde fryktet. Den 
forble en defensiv posisjon helt til tyskerne 
trakk seg ut av Hellas i 1944.

I forkant av det tyske felttoget mot 
Sovjetunionen var kampen om 
herredømmet over middelhavet ennå 
ikke avklart. Men Churchill gjorde en 
ting klart: ”Å miste Kreta fordi vi 
ikke hadde tilstrekkelige styrker 
ville være en forbrytelse.”

KRETA
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Personellforvaltning i Forsvaret
Etter å ha jobbet mange år i Forsvaret, der jeg 
har hatt flere BFO-verv både på bataljons- og 
kompaninivå, og hvor jeg nå er tilsatt som 
personellforvalter og Hovedtillitsvalgt for BFO 
i Hæren, ønsker jeg å stille noen spørsmål 
ved personellforvaltningen i Forsvaret.

Tilsettingen i Forsvaret foregår via dispo-
neringsrunder, man søker på stillinger 
avhengig av kategori og kvalifikasjoner. Dette 
iht. Forsvarets Personellhåndbok som er 
basert på Tjenestemanns- og Forsvars-
personelloven. Man tilsettes fast, enten som 
yrkesoffiser eller som avdelingsbefal i 
Forsvarssjefens tilsettingsråd. Det forekommer 
også en hel del midlertidige tilsetninger, enten 
som kortvarig engasjement eller på åremåls-
kontrakt. Dette skjer på driftsenhetsnivå og 
delvis også delegert ned til bataljonsnivå.  I 
dette ligger det store utfordringer innenfor 
prosessen, bruk av tjenestemannsloven, 
forvaltning av personellet, spørsmål om lønn 
andre vilkår som bolig og pendling.  Det 
finnes også en del strukturelle utfordringer i 
forhold til delegasjon av myndighet og ansvar.

Prosessen
Den største utfordringen Forsvaret har i 
tilsettingssaker er nivåinndelingen uten 
delegert myndighet og ansvar.  På avdelings-
nivå står man som delvis ansvarlig for at 
grunnlaget for tilsettingen er tilstede, dvs. 
hjemler og stillingsbeskrivelser. Selve tilsett-
ingen finner sted 2-3 nivåer over avdelings-
nivå, hos Forsvarets Personelltjenester (FPT). 
Hos FPT skjer dette uten tilstrekkelig kjenn-
skap til avdelingenes behov og særegenhet, 
men i henhold til stillingsbeskrivelsen og 
eventuelle uttalelser fra avdelingene som eier 
stillingene. 

Det jeg ønsker å vite er, i hvilken grad vil 
Forsvaret påberope seg at de følger statens 
krav om tilsetting etter kvalifikasjons-
prinsippet? Kvalifikasjonsprinsippet sier at 
utdanning, erfaring og personlig egnethet skal 
vurderes ved utvelgelse for tilsetting, noe jeg 
erfarer at ikke alltid er tilfellet i Forsvaret.  Hvor 
mange andre bedrifter på størrelse med 
Forsvaret har sentral tilsetting, hvor man 
baserer tilsettingen på dårlige stillingsbeskriv-
elser, uttalelser ut fra avdelingssjefer og rulle-
blad, samt eventuell gjennomgang av 
tjenesteuttalelser(som ikke alltid er skrevet av 
kvalifisert personell)? Dette har i mange 
tilfeller ført til at personellet ikke har sittet 
lenge i stilling, nettopp fordi man ikke var 
tilfreds i stillingen man gikk inn i da den ble 
lyst ut. Eller det kan føre til at man ikke får den 
best kvalifiserte søkeren til stillingen. Det er 
på tide at man tilfører kompetanse innenfor 
tilsetting i Staten ut til avdelingene i Forsvaret. 
Man bør også delegere myndigheten for 
tilsetting, slik at dette foregår hvor avdel-

ingene er og hvor man har kjennskap til krav 
og særegenheten som kreves.  På denne 
måten er det også kortere vei fra der proses-
sen starter til der den ender, uten flere ledd 
som skal mene et eller annet som forsinker 
prosessen.

Tilsetting fast eller midlertidig?
I dag tilsettes mange befal midlertidig på 
engasjement og i korttidskontrakter, av ulike 
grunner. En av de grunnene er nettopp måten 
avdelings- og yrkesbefal tilsettes på, dvs. i 
langtrekkelige prosesser med tilsetting først 
året etter. I ventetiden må man engasjere på 
kontrakt, og av og til kommer begrensninger 
fra FPT. Er dette fordi de ikke har kapasitet til 
å saksbehandle? Da må man engasjere 
personellet i enda et år, uten fast kontrakt. 
Men har Forsvaret egentlig hjemmel for denne 
typen midlertidig tilsetting, når årsaken er 
systemfeil, ikke stillingstypen? Det er jo ingen 
tvil om at den typen stillinger som personellet 
engasjeres i, er av typen som er ment for fast 
tilsetting av yrkes- eller avdelingsbefal.  De 
faller ikke inn under karakteristikken midler-
tidig i henhold til Tjenestemannsloven § 3.2 
a-f. Den midlertidige tilsettingen som Forsvar-
et utøver er i strid med loven. Denne problem-
stillingen kunne vært løst om man kunne hatt 
saksbehandlingen på et lavere nivå, da kunne 
man ha lyst ut stillinger direkte når behovet er 
tilstede.

FPT sin rolle i tilsettingssaker kunne da, i 
stede for utøvelse, være rådgivning og veiled-
ning, samt kontroll av utøvelsen til under-
avdelinger. På denne måten effektiviserer og 
øker kvaliteten på tilsettinger i Forsvaret. 

Kategorier av befal/tjenestevilkår
Som jeg allerede delvis har vært inne på, så 
skal man tilsettes fast enten som avdelings-
befal eller yrkesoffiser. Avdelingsbefalet må 
som kjent slutte når man når 35 år, eller 
utvides med FPT sin velsignelse, til 38 år. Det 
er en stor utfordring for avdelingen å vise FPT 
at det er et reelt behov for kompetansen, da 
FPT ikke ser avdelingens behov. Ute i avdel-
ingene er det et behov forutsigbarhet, både 
hos arbeidsgiver og den ansatte. Personellet 
ønsker fast tilsetting og ikke leve fra kontrakt 
til kontrakt. Jeg spør: Hvorfor må Forsvaret 
operere med et gammeldags tankemønster, 
og tilsette på et eller annet kunstig vilkår som i 
utgangspunktet kun legger begrensninger og 
ikke muligheter for personellet? Man burde 
begynne å tenke tilsetting på en ny måte og 
utnytte dynamikken i arbeidslivet. Befalet 
burde tilsettes iht. tjenestemannsloven, og 
dermed i forhold til kravene til stillingen. Er 
man kvalifisert til stillingen så kan man 
tilsettes uavhengig om man kalles for yrkes- 
eller avdelingsbefal. Kvalifikasjonskravene 

regulerer man ganske enkelt gjennom 
stillingsbeskrivelsen. Forsvaret må slutte å 
være livredde for at dersom man gir en offiser 
fast tilsetting så er det ensbetydende med at 
man kommer til ha personen i samme stilling 
til han/hun er pensjonist. Her kommer nettopp 
dynamikken i arbeidslivet inn, som gjør at 
personell vil mest sannsynlig finne seg andre 
og nye utfordringer etter hvert som man 
lenger ikke finner jobben utfordrende og 
spennende nok. Dessuten er det fullt mulig å 
beholde beordringssystem og eventuelle 
tidsbegrensninger i viktige karrierestillinger.  
Forsvaret må begynne å gjøre seg selv mer 
attraktive med å gi personellet mer forutsig-
barhet gjennom fast tilsetting på et tidligere 
tidspunkt.

Nivåene og myndighet i 
personellforvaltningen.
I svært mange saker som jeg er blitt kjent 
med i de siste årene, viser det seg at sentralt 
delegert myndighet fører til lang saksbehand-
lingstid og i mange tilfeller løsninger som 
avdelingene ikke er tjent med. Dårlige løs-
ninger kommer også ofte av at besluttende 
myndighet kun leser regelverk firkantet uten å 
inneha nødvendig kunnskap om situasjonen 
og behovet til avdelingen søknaden kommer 
fra.  Det finnes saker som har brukt fra 6 til 9 
mnd fra den går fra avdelingen til den når FPT 
og beslutning blir fattet. Ofte i løpet av den 
perioden har personellet sluttet, enten i 
frustrasjon eller etter å ha fått et bedre jobb-
tilbud. Måten Forsvaret raskt kan løse opp i 
dette på er å delegere mer myndighet, samt å 
stole på at rett kompetanse finnes lenger ned 
i organisasjonen. Nok en gang kan FPT være 
kontrollerende enhet, og driftsenheten kan 
være utøvende. Det finnes noen spesielle 
tilfeller, hvor saken er signert av oberstnivå og 
over, men likevel sitter det da saksbehandlere 
i FPT og avslår sakene. Dette er noe vanske-
lig å skjønne, da det er vilje i Hæren til å finne 
løsninger, men disse løsningene møter 
motbør i nivået over. 

Lønn
Lønnsnivå og utvikling er også en stor utford-
ring i dagens tariffavtale, da denne ikke gir 
tilstrekkelig utvikling over tid. Spesielt når 
fokuset er å beholde befalet over tid i stiling 
og eneste mulighet for lønnsutvikling er 
gjennom gradsopprykk.  Lønnsrammene gir 
ikke god nok utvikling, uten å være nødt til å 
bruke direkteplasseringer i lønnsrammene. 
For å ha en lønnsutvikling som løytnant må en 
tjenestegjøre 13 år for å oppnå 8 lønntrinn, fra 
år 7 til år 20. Det er noe de færreste gjør, da 
de søker opprykket til kaptein for en bedre og 
tidligere lønnstigning.  Dette gjør at færre 
sitter lenge i stilling og man får større 
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gjennomtrekk kompetansemessig i 
virksomheten. 

I tillegg kommer da disse problemstillingene:
Hvorfor er det slik at når Hæren fremmer et 
forslag om lønnfastsetting i henhold til Hoved-
tariffavtalens § 2.3.8, og det er drøftet på 
driftsenhetsnivå med enighet, så blir dette 
likevel trukket ned i FPT før utlysningen blir 
offentlig? Er dette fordi man mener at Hæren 
er for høyt avlønnet? Eller tror man ikke at 
forslagene er edruelige og at de er et forsøk 
på å øke lønnsnivået? En ting skal være helt 
klart, forslagene til lønnsfastsetting er basert 
på hva det sist var lyst ut med, og man 
forsøker å beholde det samme nivået videre. 
Men det kan da virke som om det sentrale 
ledd ikke selv husker hvilket lønnsnivå stilling 
har vært lyst ut med tidligere og dermed har 
en stor trang til å trekke nivået ned for å spare 
penger i Forsvaret. Det er ikke på dette om-
rådet man først og fremst skal spare penger 
dersom man ønsker å beholde kompetanse 
videre i organisasjonen. 

Driftsenhetsnivået i Forsvaret har også fått 
delegert lønnsforhandlinger i henhold til 
Hovedtariffavtalen § 2.3.4.1 (vesentlig endre-
de stillingsbeskrivelser). Men likevel skal 
resultatet til sentral behandling for en avdøm-
ming av forhandlingen, er dette da reelle 
forhandlinger på driftsenhetsnivå? Dette er 
avdømming på formelle feil, men likevel er jo 
forhandlingene gjennomført på driftsenhets-
nivå. Har Hæren da egentlig fått denne for-
handlingsfullmakten? Er det slik at man nok 
en gang ikke stoler på at kompetansen for å 
gjennomføre disse forhandlingene finnes på 
driftsenhetsnivå? Dette har også medført at 
personell som har levert § 2.3.4.1-krav ikke 
har fått svar på kravet før etter 6 mnd eller 
mer, etter at kravet er levert. I noen tilfeller 
faktisk 1 år eller mer, fordi at man ikke har 
gode nok rutiner på innsending av slike krav.

Forsvarlig forvaltning innenfor 
Personelldomenet
Om man skal sørge for at personellforvalt-
ningen holdes på et godt nivå må man gjøre 
det attraktivt å jobbe med fagfeltet på alle 
nivåer og ha kontinuitet i viktige p-stillinger i 
Forsvaret. Skal man få dette til må alle 
stillinger på alle nivåer gjøres mer interes-
sante ved å tilføre mer myndighet og ansvar. 
Man må gi personellet de kurs og utdanning 
som kreves. Dessverre er nok trenden i dag 
at for mange er innom stillingene før man drar 
videre til neste, og man får dermed ikke tak i 
de dedikerte p-fagmenneskene. Det er faktisk 
slik i dag at skal en bli skikkelig god innen for 
personellforvaltning, så tar det lang tid og 
krever interesse for faget.  Det med bakgrunn 
i at det er et komplekst fagfelt, med mye 

avtaler og regelverk og forholde seg til. Nett-
opp derfor må det rettes et større fokus på 
denne forvaltningen slik at personellet blir 
ivaretatt på best mulig måte.

Regel og avtaleverk
I dag har vi fortsatt noen sentrale og viktige 
regelverk som ikke er oppdatert i forhold til 
hvordan virkeligheten er og hvordan Forsvaret 
har forandret seg over tid. Nå kommer forhåp-
entligvis ny utgave av Forsvarets personell-
håndbok del B med personalreglement, og 
kanskje ny Arbeidstidsbestemmelser for 
militære arbeidstakere, og det er positivt. Men 
det er et par områder hvor det fortsatt ikke 
strekker til dersom man virkelig skal mene 
noe med rekruttering og beholde perspek-
tivet, og det er innenfor bolig og pendling. 
Dette gjelder selvsagt spesielt i de strøk som 
ikke ligger like sentralt som der Forsvars-
staben holder til og dermed kanskje ikke ser 
det behovet som er ute i distriktet. 

Boligdirektivet har ikke tatt innover seg at 
Forsvaret har blitt mindre og er sentrert på 
færre geografiske lokasjoner. Dette har ført til 
at det er svært sjelden man får beordring til 
nytt boområde, som igjen gjør at man relativt 
raskt nærmer seg grensen for hvor lenge man 
kan leie bolig hos Forsvaret. Man kan da 
selvsagt si at man får gå ut på det sivile mar-
kedet, og leie eller kjøpe. For det er jo det 
som er intensjonen. Det man glemmer i den 
sammenheng er at man fortsatt er under 
beordringssystemet og det er med større 
risiko man eventuelt kjøper eller bygger egen 
bolig.. Det er også slik at dette fungerer ulikt 
ettersom hvor man holder til i landet. Det er 

lettere å kjøpe eller leie i for eksempel Oslo 
enn i Indre Troms, da markedene der er 
betraktelig forskjellig. På Setermoen i Indre 
Troms er det omtrent umulig å leie sivilt, og 
det gjelder nok også for alle de andre 
forsvarsbygdene i Troms.  Samtidig er det en 
utfordring å få offisersfamilien til å flytte til 
distriktene, eksempelvis Setermoen og 
Øverbygd grunnet forholdene som er nevnt i 
tillegg til geografisk plassering og jobb-
muligheter for medflyttere.

Med bakgrunn i dette viser det seg også at 
pendlerregelverket ikke er tilstrekkelig for å 
dekke behovet. Grunnet endringer gjort over 
tid i Forsvarets struktur og tjenestesteder, vil 
man sjelden beordre til et nytt tjenestedistrikt 
som jo er et kriterium for å få innvilget 
pendlerstatus. Dette medfører store utford-
ringer innenfor jobben med å rekruttere og 
beholde personell i Forsvaret.

Til slutt:
Konklusjonen er i hovedsak at Forsvaret må 
rydde opp i saksgang og delegasjon av 
myndighet, samt tilførsel av kompetanse for at 
personellforvaltningen skal ivaretas på best 
mulig måte. Det må også sørges for 
kontinuitet innen personellforvaltningen slik at 
kompetansen ivaretas.  Strukturelle systemfeil 
må lukes bort slik at ikke personellet blir den 
skadelidende part.

HUSK PERSONELLET ER FORSVARETS 
VIKTIGSTE RESSURS!

Rune Isvik
Hovedtillitsvalgt i Hæren  
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Berlin: Bundeswehr skal 
gjennom sin største 
forandring og slanking siden
etableringen i 1955. 
Forsvarsbudsjettet kuttes 
med over 8 milliarder euro, 
drøyt 66 milliarder kroner, 
styrkenivået reduseres fra 
250.000 til 185.000 mann 
innen 2014 og verneplikten 
ble lagt på is i juli 2011.

                     Tekst og foto: Tor Husby

Øksen svinges også over forsvarsdeparte-
mentet som var blitt for tungrodd.  Staben skal 
halveres og alle samles i Berlin. Før holdt 
mange til i Bonn. Tallet på innsatsklare soldater 
skal derimot fordobles fra dagens 7.500 til 
15.000. Generalinspektør Folke Wieker får økte 
fullmakter, blir generalstabssjef og får 
kommando over forsvarsgrenene. Utviklingen 
er det synligste uttrykk for innsparingene i 
statsbudsjettet der 82 milliarder euro skal 
barberes bort til 2014. Bundeswehr bærer 
drøyt 10 prosent av nedskjæringene.

Selv om partiene mener at Tyskland ikke kan 
ha et mindre forsvar enn Storbritannia og 
Frankrike, er de imidlertid ikke enig om 
finansieringen av et forsvar på 185.000 mann. 
Trolig må det skjæres enda mer. 

Planavdelingen i Marinen har sagt at styrkene 
må ned i 140.000 mann. Man står foran et 
generelt nedtrekk i forsvarsvirksomheten. 
Bundeswehr, som i dag holder til på 500 
steder, må belage seg på å miste en fjerdedel 
av dem. 

Verneplikten
Verneplikten var egentlig allerede ødelagt før 
Forbundsdagen i mars vedtok å legge den på 
is inntil videre. I 2009 skar Merkel-regjeringen 
førstegangstjenesten ned fra ni til seks 
måneder og reduserte dermed verdien av 
soldatutdanningen. Men man forsøker å berge 
stumpene ved at 15.000 skal avtjene frivillig 
førstegangstjeneste i en prøveperiode. 

-Det er sannsynlig at Bundeswehr etter 
vårens vedtak vil få problemer med å rekruttere 
til de nye vervede styrker når førstegangs-
tjenesten er borte. Den er i alle land selve 

Tyskland omstiller og slanker Bundeswehr
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Her klargjøres en REMUS 100 fra sin transportkasse.

hovedkilden for rekrutteringen av yrkessoldater. 
Dessuten må det et nytt lovgrunnlag til, 
fremhever Norges forsvarsattache i Berlin 
gjennom de siste fire år, oberst Iver Tokstad. 

Bundeswehr har et budsjett på 31 milliarder 
euro for 2011 (257 mrd. kroner). Budsjettet er 
imidlertid ca 1 mrd. euro mindre enn behovet 
før sparepakken ble vedtatt. 

-Ved budsjettet vedtar partiene en finansplan 
for de neste tre år. Reelt reduseres forsvars-
budsjettet med 20 prosent i 2010-2014, mens 
kostnadene ved omstillingen vil øke. Et 
Bundeswehr på 185.000 mann vil koste minst 
like mye som en struktur på 250.000 mann. Det 
nye budsjettet henger ikke i hop. Det var helt 
innlysende for de fleste at finansplanen ikke 
passer med reformplanen for Bundeswehr, 
fremhever Tokstad. 

Det er ikke bare de uniformerte som får lide. 
Sparekniven går også løs på de ca. 100.000 

sivilt ansatte i Bundeswehr. Tallet skal ned i 
60.000, men det er ikke bare å skjære i vei. De 
har lovbeskyttet oppsigelsesvern. Følgen er at 
40.000 kan komme til å heve lønn uten å 
bestille noen ting. Samtidig skjer det en 
dramatisk forgubbing av de sivilt ansatte som 
har en gjennomsnittsalder på mellom 50 og 60 
år. Om 10 år er to tredjedeler gått av med 
pensjon.

Svakheter
Forsvarskommisjonen, som ble nedsatt våren 
2010, fant store svakheter i 
forsvarsdepartementet og nedover i 
kommandostrukturen. Kommisjonen kom med 
en krass beskrivelse av tilstanden og 
dramatiske anbefalinger, bl.a. halvering av 
tallet på ansatte fra 3.000 til under 1.500 
personer. Organiseringen og prosessen med 
materiellanskaffelser tar alt for lang tid og 

materiellet leveres så sent at det ikke lenger er 
relevant – og er dessuten blitt for dyrt. Oberst 
Tokstad trekker frem et strålende eksempel: 

-Tiger, som er et fransk-tysk kamphelikopter-
prosjekt i regi av Eurocopter, fikk sine krav 
fastsatt i 1990. Men prosjektet er så vidt 
kommet opp av startgropen etter mer enn 20 
år. Frankrike har fått noen Tigre som er 
stasjonert i Afghanistan. Men Tyskland ventes 
ikke å få sine første før i begynnelsen av 2012. 
Den tyske versjonen skal riktignok være mer 
kompleks enn den franske. Hensikten med 
kamphelikoptret var å bekjempe store 
sovjetiske tankstyrker som rykket vestover 
gjennom Vest Tyskland i tilfelle den kalde 
krigen ble varm. Det fins en lang rekke 
lignende eksempler der kravene ikke oppfylles, 
materiellet fordyres eller blir irrelevant, sier 
oberst Tokstad. Vi kan også lytte til et 
hjertesukk fra forsvarskommisjonens rapport 

Tyskland omstiller og slanker Bundeswehr

Oberst Iver Tokstad har fulgt utviklingen i det tyske 
forsvaret gjennom fire år.

Tyskernes Leopard 2 A5 under øving.
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Generalinspektør Bundeswehr 
general Volker Wieker.

Det Tyske angrepshelikopteret Tiger.



fra oktober 2010: ”Troppene er klare til innsats, 
men NH-90 helikoptret letter ikke. NH-90 står 
for NATO-helikopter fra 1990-tallet. (fra forrige 
århundre) Men vi skriver 2010 og helikoptret 
har ennå ikke lettet.” Det er med andre ord ikke 
bare Norge som venter og venter på dette 
helikoptret.

Forsinket fornyelse
Marinen vil ikke miste noen av sine kapasiteter 
og hovedelementene vil stå fast. Men 
fornyelsen av flåten forsinkes. Den eldste 
ubåtklassen 206 Alfa, med sine seks fartøyer, 
er i praksis utfaset. De   ubåtene av klassen 
212 Alfa, seiler som før. Planen var at MTB-
fartøyene (Schnellbootene) skulle erstattes av 
korvetter av klasse ”131”. Men når dette kan 
skje er uklart. Et sannsynlig utfall er at 
Schnellbootene av hensyn til økonomien 
reduseres i antall før korvettene slutter seg til 
flåten.

Usikkerheten knytter seg også til hva som 
skal skje med de eldste fregattene av type 
”122” som skulle erstattes av type ”125”. Men 
hverken tidspunktet for skiftet, eller hvor mange 
av de gamle fregattene som skal fortsette å 
seile, er avklart. Imidlertid har man bestemt at 
Tyskland skal fortsette å ha ett fartøy i alle 
NATOs fire stående marinekommandoer. I 
tillegg vil Bundesmarine bidra i internasjonale 
flåteoperasjoner som for eksempel EUs 
”Atalanta” utenfor Somalia.

Tallet på Eurofighter-skvadroner vil også bli 
lavere enn antatt. Når flytypen blir operativ i 
2012 utfases F-4 Phantom. Det vil heller ikke bli 
bruk for så mange kampfly av typen Tornado. 
Da er det en større fart over UAV-sektoren som 
er langt fremme og under rask utvikling. Her 
skal Bundeswehr innføre store UAVer av typen 
Mail og Heil som vil ha ett døgns utholdenhet 
og fly i høyder på henholdsvis 12.000 og 
20.000 m. Hail, som bygges av Eurohawk, skal 
være en flygende lyttestasjon og brukes i 
signalinnsamling (Sigint), mens Mail skal kunne 
levere bilder til bakkestasjonene. Før de nye 
typene er på plass har Bundeswehr midlertidig 
tatt i bruk israelske Heron-UAVer, som 
defineres som en lett Mail. Dessuten har 
tyskerne et fullt spektrum av andre UAV-
farkoster – fra mikrotypen (Mikado), mini-UAVer 
(Alladin) til taktiske farkoster (Luna) som er 
brukt i Kosovo og Afghanistan. 

For å avrunde luftsiden er multirolle tank-og 
transportfly, som er ombygde Airbus, under 
levering, mens transporthelikoptre 
moderniseres.

For å avslutte i de aller høyeste sfærer: Mens 
Norge står foran sitt første kjøp av en 
kommunikasjonssatellitt i 2011 baserer det 
tyske forsvaret seg på 5 satellitter i samarbeid 
med Frankrike. De gir optiske og radardata 
over hele kloden, mens 
kommunikasjonssatellitter dekker halve kloden, 
unntatt Stillehavet.
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Tyske soldater på parade.

Tysk moderne ubåt.

Tyske Eurofightere.



Visste du at i det barna dine fyller 20 år, så er de kanskje ikke lenger dekket av dine forsikringer? Vi vet at du er bekymret 
for dem, men fra og med nå er du satt på sidelinja. Sørg i hvert fall for at de er forsikret – det er nå de trenger det som mest. 
Alt du trenger å gjøre er å ringe oss på 03100 eller se gjensidige.no/ys, så kan vi ta vekk noen av dine bekymringer.

Alt det du gjorde, vil barnet ditt
også gjøre – pluss litt til 

Foto: M
orten B

orgestad



                             Av Ola Petter Odden
                             Combat Lab/ HSTO/ Hærens våpenskole
                             Foto Forsvarets digitale bildearkiv

Jeg har jobbet i Forsvaret siden 1989, 
innledningsvis som infanterist, men 
konverterte til kavaleriet på Krigsskolen. Jeg 
har jobbet på små og store beltekjøretøy av 
typen M-113 pansret TOW og stridsvogn 
Leopard 1A5, samt ett år i Libanon på 
hjulkjøretøyet Sisu XA-180. De siste 9 årene 
har jeg jobbet i våpenskolemiljø, med 
materiellutvikling, konseptutvikling og 
eksperimentering.

I løpet av årene har jeg sett store 
forandringer i Hæren. Vi er vel alle enige om 
at verden har endret seg på en slik måte at vi 
ikke lengre har en umiddelbar militær trussel 
mot vårt territorium. Dette har gitt rom for å 
redusere størrelsen på Forsvaret, for å holde 

stadig økende kostnader i sjakk. Disse 
økende kostnadene skyldes til en viss grad 
teknologisk fordyring, som betyr at prisen på 
militært materiell øker mer enn den 
prisstigningen som ligger til grunn for 
justering av forsvarsbudsjettet. En annen 
årsak er at mye materiell har nådd slutten av 
sin levetid og må erstattes innenfor en kort 
tidsperiode. Dette er faktorer som vi ikke får 
gjort så mye med. Men etter min mening har 
vi gjort valg de siste 10 årene som gjør at vi 
ikke klarer å finansiere forsvarsstrukturen 
innenfor de rammer som Stortinget fastsetter. 
Jeg vil i det følgende forsøke å belyse hvilke 
politiske og fagmilitære valg vi har gjort, med 
vekt på manøverstyrkene i Hæren, som gjør 
at vi er på vei mot det tidligere forsvarssjef 
Diesen kalte en kontrollert avvikling av 
Forsvaret. Jeg vil også peke på hva vi kan 
gjøre for å snu den negative utviklingen, slik 

at vi får en Hær med mest mulig operativ 
evne innenfor gitte rammer.

Hæren skal i dag være i stand til å løse 
oppdrag i alle typer av konflikter i alle 
verdensdeler. Det kan variere fra 
høyintensitetskrig i arktisk klima til 
fredsbevarende operasjoner i svært varme 
strøk.  Dette innebærer et dilemma for de 
som skal drive utdanning: Offisielt skal 
nordområdene prioriteres og vi skal være i 
stand til å drive høyintensitetsstrid med 
hovedfokus på indre Troms. Derfor må man 
trene på dette, hovedsakelig som en 
mekanisert styrke. Samtidig blir de samme 
soldatene sendt ut til utenlandstjeneste til 
områder med høy risiko, som Afghanistan. 
Denne risikoen gjør at avdelingssjefen også 
er nødt til å prioritere utdanning rettet mot 
denne typen oppdrag. Utfordringen ligger i at 
vi i hovedsak bruker andre kjøretøy i 

fREMTiDENS hæR 
– «Der untergang del 2»?
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utenlandsoperasjoner enn de vi har i den 
vedtatte mekaniserte strukturen. Det vil si at vi 
i stort sett har brukt Sisu, feltvogner, 
modifiserte feltvogner, diverse sivile kjøretøy 
som Toyota Land Cruiser og etter hvert 
lettpansrede kjøretøy som Iveco og Dingo. 
Stridsvogner har aldri blitt deployert, mens 
CV90 stormpanservogn er brukt i Afghanistan 
i et lite antall. Så vidt jeg har oppfattet, har 
CV90 vært et svært nyttig redskap i de 
trefningene de har vært involvert i. Resultatet 
av denne utviklingen, er at vi nå må forvalte 
mye større materiellmengder fordelt på svært 
mange materielltyper. Samtidig får vi et mye 
større behov for utdanning for å kunne mestre 
alle materielltyper og oppgaver vi skal kunne 
løse. 

I takt med at felthæren har blitt mindre, har 
også kompetansemiljøene blitt mindre. 
Våpenskolene ble nedlagt i en periode, slik at 

noe kompetanse gikk tapt. Hærens 
våpenskole er i sum mindre enn det de 
opprinnelige våpenskolemiljøene var. Men 
som nevnt, så er oppgavene mange flere enn 
før og våpenskolen må forvalte et mye større 
spekter av kompetanse. Vi trenger derfor 
heller flere enn færre medarbeidere. Men 
dette skaper et forhold mellom den spisse 
(tynne?) enden og den utvidede støtte-
strukturen som oppfattes som uheldig; man 
vil ha flere soldater i deployerbare avdelinger.

Situasjonen er den samme for andre 
kompetansemiljøer, samt for Hærstaben. Ikke 
minst tror jeg situasjonen er prekær for FLO, 
som skal forvalte materiellet. Det blir utrolig 
krevende å bygge opp og vedlikeholde 
kompetanse i fagkontor og i verksted-
organisasjonen. Som nevnt har vi etter hvert 
fått et enormt antall hovedmateriell med 
tilhørende behov for reservedeler. Dette er 

nesten uoverkommelig her hjemme i fredstid, 
og dertil vanskeligere når de skal støtte 
utenlandsoperasjoner. Siden vi har så små 
avdelinger, burde vi være svært flinke til å 
reparere skadet materiell slik at vi opprett-
holder stridsevne. Men dette er vanskelig på 
grunn av lav bemanning, for lite tid til trening 
og utilstrekkelige delelager. Vi har problemer 
med tilgjengelighet på materiellet på øvelsene 
her hjemme, og da er det grunn til å stille 
spørsmålstegn ved hvordan dette ville virke i 
en krise- eller krigssituasjon.

Et begrep som har blitt populært, er 
”verktøykassa” som vi skal hente den riktige 
kapabiliteten ut av i en gitt situasjon. Dette er 
etter min mening kjernen i problemet: 
Verktøykassa har blitt alt for stor og dyr, og vi 
kan ikke bruke verktøyene godt nok. Så hva 
kan vi gjøre med denne uheldige utviklingen? 
Vel, det har vært noen forsøk på å styre i 

SISU på oppdrag i Afghanistan.
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GIH genealmajor Per Sverre Opedal: 
”For Norge må valget bli beltegående 
kjøretøyer på grunn av topografien”.



riktig retning. Sølvberg gikk som GIH inn for 
at brigaden skulle bestå av 3 like mekaniserte 
bataljoner, med lik utrustning og organisering, 
lik stridsteknikk og taktikk basert på de 
samme reglementene. Denne strategien kan 
vi kalle enhetsstrategien. Robert Mood framla 
som GIH en strategi der roller og kapabiliteter 
ble flyttet over på en felles mellomtung platt-
form etter hvert som det var hensiktsmessig å 
fase ut eksisterende plattformer. Dette kan vi 
kalle plattformstrategien.

Siden Forsvarets ledelse ønsker å prioritere 
den spisse enden på en direkte måte, tror jeg 
det er ganske urealistisk å tro at kompetanse- 
og forvaltningsmiljøene vil få tildelt de perso-
nellressursene de faktisk trenger for å forvalte 
dagens oppgaver og materiellpark.  Derfor er 
det helt nødvendig å redusere kompleksiteten i 
Hæren, ved å redusere materiellmengde og – 
utvalg, minske utdanningsbehovet og kanskje 
også redusere omfanget av oppdrag man skal 
kunne løse. For å få til dette, tror jeg at platt-
formstrategien og enhetsstrategien er veien vi 
burde gå. I tråd med plattformstrategien burde 
Hæren derfor gå over på en felles kjøretøy-
plattform, som bærer alle kapabiliteter vi 
trenger. Denne plattformen må kunne nyttes 

over hele det spekter av operasjoner som våre 
oppdragsgivere ønsker at vi skal dekke, et 
slags minste felles multiplum.

Da kommer vi til den evindelige diskusjonen 
om vi skal velge hjul- eller beltekjøretøy. 
Nåværende GIH Oppedal sa under et foredrag 
på International Armoured Vehicles Conference 
i London i februar 2011: “For Norge må valget 
på grunn av topografi bli beltekjøretøy.” Dette 
er en vurdering jeg støtter fullt ut. Et belte-
kjøretøy kan om nødvendig kjøre relativt lange 
strekninger langs vei med ganske høy hastig-
het. Dette vil ikke gå så raskt og komfortabelt 
som et hjulkjøretøy, og vil medføre større 
slitasje med tilhørende høyere driftskostnader. 
Men et hjulkjøretøy vil ikke klare å ta seg fram i 
løst underlag som myr og dyp snø slik som et 
beltekjøretøy kan. Det eneste kjøretøyet som 
har mobilitet i alle terrengtyper er derfor, som 
Opedal sa, et beltekjøretøy.

Av grunnene ovenfor, så mener jeg derfor at 
Hæren er på full fart i helt feil retning. Vi vil etter 
hvert ha følgende kjøretøy i Hæren: Leopard 2 
A4, CV9030 i 2 versjoner, SISU/ PASI, Fuchs 
NBCR oppklaringsvogner, M113 i modifisert 
versjon i flere varianter, Dingo, Iveco, Mercedes 
feltvogn i original versjon, pansret versjon og 

en rekke modifiserte versjoner (multi, multi light, 
ultra light), BV206, M109/ Archer selvdrevet 
artilleri samt ingeniør spesialpanservogner 
basert på Leopard 1. Vi har planer om å 
anskaffe flere CV90, både flere varianter bygd 
på den vi har og en ny skrogtype som er 
relativt ulik den vi har fra før. Men aller mest 
alvorlig er etter min mening planene om en ny 
familie hjulkjøretøy, som skal brukes i 
utenlandsoperasjoner og som hovedmateriell 
for Bn 2 på Skjold. Dette vil til en viss grad bli 
en dublering av de roller og varianter som i dag 
er basert på belte-kjøretøy, slik at det blir en 
stor økning i antall artikler som skal forvaltes. I 
tillegg kommer utfordringene med å utarbeide 
taktikk, stridsteknikk og prosedyrer for en ny 
avdelingstype og dokumentere dette i 
reglementer. Dette er krevende nok for den 
manøverbataljonstypen vi har fra før med den 
minimale bemanningen som er i Våpenskolen. 
Jeg klarer ikke med min beste vilje å se 
hvordan kompetansemiljøene og FLO skal 
klare å håndtere flere kjøretøysett og 
avdelingstyper, og jeg tror utfordringen blir for 
stor også for Brigadens avdelinger.

Løsningen er allerede skissert ovenfor, men 
jeg ønsker å komme med en presisering. Jeg 

Nyanskaffede Dingo pansrede kjøretøyer.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen sa: ”Slik budsjett-
utviklingen nå er, vil vi få en kontrollert nedbygging av 
Forsvaret”.

CV 90 på verksted i Afghanistan.
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mener at Hæren må gjøre et løft nå, og lage en 
ny og enklere plan. Vi er inne i en periode uten 
en umiddelbar, ytre trussel og har muligheten 
til å legge fundamentet for en struktur vi klarer 
å forvalte og drive. Mitt forslag er å ta det beste 
fra Sølvberg og Mood sine strategier, samt 
Opedals uttalte prioritering. Det vi trenger er å 
rendyrke en mekanisert struktur med en 
enhetsplattform. Denne kan være basert på 
CV90, men trenger ikke å være det. For 
enkelhets skyld kaller jeg denne plattformen 
MEP (middelstung enhetsplattform). 
Hovedtanken er at vi har like manøver-
bataljoner oppsatt på MEP. Taktisk støtte er 
satt opp på samme plattform, og så langt det 
er praktisk, øvrig støtte også. Kort sagt bør alle 
være på samme chassis, med mindre det er 
helt åpenbart uhensiktsmessig. Jeg vil ikke gå 
inn på detaljer om alle roller og kapabiliteter, 
men vil nevne noen som eksempler på hvordan 
jeg mener fremtidens hær kan se ut. MEP kan 
helt klart være basis for stormpanservogn, 
stridsledelsespanservogn, oppklaringspanser-
vogn og ildlederpanservogn, og løsninger for 
dette finnes allerede.  

Bombekasterpanservognen bør være lik 
AMOS-varianten av CV90, med samme 

mobilitet og signatur som støttede kjøretøy. 
Dette vil gi mulighet til ildstøtte i form av direkte 
beskytning i vanskelig terreng som bebygde 
områder og mannskapene vil ha beskyttelse 
som muliggjør kontinuerlige operasjoner i 
urbane miljø og under kontrabeskytning. 

Stridsvognrollen kan også flyttes over på 
den middelstunge plattformen, og det finnes i 
dag slike løsninger som skyter like bra som en 
konvensjonell, tung, stridsvogn. På den måten 
vil vi spare en halv meter i bredden og 
redusere vekt med minimum 20 tonn. Denne 
vekt- og breddereduksjonen gir i seg selv 
bedre fremkommelighet med tanke på broer, 
svake og smale veier etc. Og denne fordelen 
kan videreføres i valg av ny tungtransporter, 
som også kan bli mindre og lettere, med bedre 
fremkommelighet som resultat. 

Vi vil kunne få en bergepanser som har 
samme fremkommelighet som den avdelingen 
de støtter. Stridstrenet vil med MEP få kjøretøy 
som har mulighet til å fremføre forsyninger til 
der som striden pågår, og har mulighet til å 
evakuere pasienter fra samme sted, med 
akkurat like god beskyttelse som de andre på 
stridsfeltet. 

Stormingeniørene får en vogn med plass nok 
til utstyr, og med kraft og tyngde til å kunne 
drive mekanisert veiklarering. Siden vi ikke 
lenger vil ha tunge kjøretøy over 35 tonn, kan vi 
ha en lettere bro og tilhørende brolegger. En 
gjennombruddspanservogn er også mulig på 
en middelstung plattform. I dag har vi ikke 
gjennombruddspanservogn fordi vi ikke har 
klart å bestemme hvilken plattform den skal 
baseres på, og kanskje også fordi det har blitt 
vurdert som for dyrt og komplisert å basere 
denne kapabiliteten på et stridsvognschassis. 

Det finnes nå på markedet aktive 
beskyttelsessystemer som gir meget god effekt 
mot de fleste våpentyper. I praksis vil de kunne 
sette MEP i stand til å overleve beskytning fra 
tunge stridsvogner. Det vil si at man vil overleve 
de første treffene, noe som gir mulighet til 
mottiltak i form av egen ild og manøver. Man 
kan argumentere at en tung stridsvogn med 
samme aktive system vil få enda bedre 
beskyttelse, og det er helt riktig. Men etter min 
mening så er fordelene med en middelstung 
plattform så store at jeg mener det er riktig å gi 
avkall på den ekstra beskyttelsen.

Evnen til raskt å kunne forflytte seg langt og 
hurtig langs vei vil bli noe dårligere med et 
beltekjøretøy enn et hjulkjøretøy. Men det blir 
ikke riktig å sammenligne gårsdagens 
stålbelter med et hjulkjøretøy. Gummibelter på 
CV90 er nå under utprøving i Afghanistan og 
så langt er tilbakemeldingen svært positiv. 
Blant fordelene kan nevnes lavere vekt, bedre 
akselerasjon, mindre støy og vibrasjoner og 
mindre skade på underlaget. Det betyr at 
gapet mellom hjul- og beltekjøretøy er i ferd 
med å bli mindre. Men etter min erfaring er det 
ikke topphastigheten som bestemmer 
ankomsttiden din, men beslutningsprosessene 

og snitthastigheten under forflytningen.  
Videre er det mulig, og etter min mening helt 
nødvendig, å tilpasse operasjonsmønsteret til 
det materiellet vi har. Det kan være vanskelig i 
Afghanistan, der man har tatt ansvar for svært 
store områder. Men jeg vil hevde at det har 
begrenset nytte å kjøre langt utgående  
patruljer uten å opprette permanent 
tilstedeværelse, fordi motstanderen trekker 
unna for så å komme tilbake når vi drar. Det  
er dessuten uhyre krevende å opprette og 
vedlikeholde samband som understøtter  
slike mobile operasjoner. 

En MEP oppsatt avdeling vil kunne drive 
patruljering i de aller fleste terrengtyper, men er 
nok ikke egnet til å patruljere i en teig på 
størrelse med en landsdel. Men vi vil ha 
muligheten til å gjennomføre langt utgående 
raid dersom det blir nødvendig å gjøre en 
fiendeorientert operasjon. Det har vel etter 
hvert blitt ganske klart at en mer befolknings-
sentrisk tilnærming, med innsnevring av 
operasjonsradiusen, har større forutsetninger 
for å lykkes enn å jage etter motstanderen i et 
helt fylke. 

Når det gjelder strategisk transport, så er det 
ikke så stor forskjell mellom hjul- og 
beltekjøretøy. Et moderne lagskjøretøy på hjul 
som Patria AMV og Boxter veier vanligvis 
omtrent det samme som en CV90, det vil si 
rundt 26-32 tonn. De har også omtrent de 
samme ytre dimensjonene. Som allerede 
nevnt, så vil selv et moderne hjulkjøretøy som 
Patria AMV ha dårligere fremkommelighet 
utenfor vei enn MEP. Dette vil bli veldig 
åpenbart i kanaliserende lende med mye snø, 
som vi finner i indre Troms. I vår brigade betyr 
det at Bn 2 i de fleste situasjoner må føre fram 
sine kjøretøy langs vei. Dette gjør det mye 
lettere for motstanderen å lese brigadesjefens 
disponeringer, fordi man vet i utgangspunktet 
hvilken avdeling som er på vei og hvem som 
kan forventes på terrengaksene. Og vi skal 
heller ikke glemme at god fremkommelighet i 
vanskelig terreng kan komme godt med i 
utenlandsoperasjoner også. Sverige brukte 
CV90 i Liberia, der ingen hjulkjøretøy kom fram. 
I deler av Sudan ville det være en stor fordel 
med beltekjøretøy i regntiden. 

Og i Afghanistan vil en MEP oppsatt 
avdeling i mye større grad kunne velge 
lendeakser som gjør det vanskelig å plassere 
miner og IEDer for å ramme oss. Konklusjonen 
på mobilitet er at et moderne beltekjøretøy med 
gummibelter vil fungere utmerket her hjemme 
og godt i de aller fleste internasjonale 
operasjoner. Jeg kan til en viss grad forstå at 
man i noen situasjoner ønsker å framstå med 
en ”mindre truende framtoning” i utenlands-
operasjoner. Men det er etter min mening 
noen grunnleggende svakheter med den 
tilnærmingen: Hvis man ser på en Dingo II, så 
er den nesten like stor som en CV90, og 
beroliger vel ingen når den kommer? Vi skal 
heller ikke se bort fra at den befolkningen vi 

Forsvarets nye artillerisystem – Archer, er også  
på hjul.
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skal beskytte kanskje blir mer beroliget av at 
vi demonstrerer at vi har slagkraft dersom det 
trengs? Det betyr ikke at vi til enhver tid skal 
rase rundt i stor fart i våre pansrede 
beltekjøretøy. Man kan for eksempel gå 
fotpatruljer og snakke med folk på fortauet, 
med kjøretøyet i umiddelbar nærhet i tilfelle 
situasjonen eskalerer. Det er min oppfatning 
at det er lettere å tilpasse bruken av en MEP 
til et lavintensitetsscenario enn å tilpasse et 
lettpansret kjøretøy til en høyintensitets-
situasjon.

Så selv om det er noen ulemper forbundet 
med å gå over til en felles belteplattform for 
alle roller og kapabiliteter i Brigaden, så er 
fordelene så mange flere og viktigere. Jeg 
har allerede nevnt noen, og selv om det ikke 
er rom for å belyse alle sider av saken her, vil 
jeg likevel peke på noen flere faktorer av 
betydning. Jeg tror at det er av stor betydning 
at vognføreropplæringen forgår på en 
kjøretøytype. Vi trenger da i prinsippet færre 
instruktører, det blir lettere å utdanne godt 
kvalifiserte instruktører, vi kan ha felles 
utdanningsprogram og vi trenger bare en 
type kjøresimulator osv. Det samme gjelder 
for vognkommandørene: De får en felles 
utdanning på kjøretøyplattformen. Alt etter 
behov og beordring får de så en tilleggs-
modul som er rollespesifikk, for eksempel 
stridsvogn eller bombekaster. Dette betyr 
også at det blir lettere å utdanne reserve 
vognførere og vognkommandører. Dette har 
meget stor betydning, både fra et operativt 
synspunkt og ikke minst fra et sikkerhets-

messig synspunkt: Ofte er det de rent 
menneskelige faktorene som begrenser 
taktisk mobilitet. Det vil si at vognfører og 
vognkommandør har fått for lite søvn til å 
kunne føre fram kjøretøyet på en forsvarlig 
måte. Ved å kunne rullere mannskaper innad i 
vogna, kan man øke stridsutholdenheten og 
dermed operativ nytte av avdelingene våre.

For FLO blir jobben mye enklere med en 
enhetsplattform. De kan ha en felles teknisk 
håndbok med tillegg for rollespesifikke 
varianter. Det vil bli en enorm reduksjon i 
antall artikler å forvalte, og mye enklere å 
lage reservedelspakker som understøtter 
behovet under operasjoner, enten dette er på 
øvelse eller i strid hjemme eller ute. Man 
trenger bare å ta med en type motor, en type 
girkasse etc. Når vi deployerer til for 
eksempel Afghanistan, så drar personellet 
med det kjøretøyet de allerede mestrer. 
Trening kan rettes mer direkte mot oppdraget, 
herunder kulturforståelse, situasjonsbilde etc. 
Når man sender en kompanistridsgruppe, så 
er terskelen lav for å tildele nødvendig støtte 
som bombekaster, bergingsvogn, ingeniør, 
luftvern, forsyning, kommandoledd og 
oppklaring fordi de er alle på samme 
plattform og ikke medfører en vesentlig 
økning i logistisk fotavtrykk. Det gjør det 
utrolig mye lettere med tanke på reservedeler 
og kompetanse for mekanikerne, og vil kunne 
føre til bedre tilgjengelighet på materiellet, 
både hjemme og ute.

Realistisk sett må man nok ha en kjøretøy-
type til, som erstatter dagens feltvogn. Dette 

bør nok være beskyttet, og kan godt være 
Iveco LMV. Bruksområdet for denne er 
administrative transporter, liaisonkjøretøy og 
patruljer av kort varighet i områder med lavt 
trusselnivå. Dette vil nok koste en del i 
investering innledningsvis, og det er helt 
urealistisk å tro at dette kan skje i løpet av 
kort tid. Men ved å ha en langsiktig strategi 
over kanskje 2-3 langtidsmeldinger, kan vi 
maksimere nytteverdien av slike investeringer 
som oppgraderte M-113 vogner i Prosjekt 
5026. Vi kan spre investeringskostnadene 
tilstrekkelig til å få alle roller og kapabiliteter 
over på MEP. Jeg er overbevist om at dette er 
den eneste måten vi kan klare å forvalte 
materiell og kompetanse på i framtiden innen 
for de rammene vi kan forvente å få for 
Hæren. Og selv om vi vil måtte gi opp noen 
fordeler som tunge stridsvogner og 
hjulgående kjøretøy kan gi, tror jeg totalt sett 
at dette over tid er den måten vi får mest 
landmakt for pengene. 

Men dette krever også at våre 
oppdragsgivere innser at den Hæren vi tar 
oss råd til, ikke kan løse absolutt alle typer 
oppgave,r i alle verdensdeler i mye større 
operasjonsområder enn vi primært er utrustet 
til. Vi i uniform må tørre å si at vi ikke klarer å 
løse alle typer oppdrag, slik at politikerne får 
et korrekt beslutningsgrunnlag. Og politikerne 
må også høre på sine fagmilitære rådgivere, 
og ta konsekvensene av sine egne 
beslutninger og bevilgninger.

Leopard 2 stridsvogn på vinterskyting.
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Under et artikkelbesøk i Ukraina, etter 
invitasjon fra fra forsvarsattache i Ukraina, 
oberstløytnant Håkon Løken (se artikkel side 
36-37), fikk Offisersbladet også anledning 
til å besøke det eneste gjenstående 
atomrakettanlegget i Ukraina, i Sevastopol. 
En meget spesiell opplevelse, og et skikkelig 
gufs fra en ikke alt for fjern fortid. 

Selve atomrakettanlegget/basen, lå helt 
diskret plassert ute på landet. Guiden kunne 

fortelle at hele området var, og så ut som en 
stor bondegård, der de faktisk også hadde 
griser og andre husdyr, i tillegg til dyrking av 
både grønnsaker og korn. Dette for å kunne 
være selvforsynt og isolert i lange perioder, 
samt ønsket om at satelittovervåkingen fra 
vestlige land, skulle ha problemer med å 
skille ut anleggene fra vanlig kollektivbruk. 
Men sikkerhetstiltakene var svært strenge. 
Bevegelses-sensorer, lyd-sensorer, flere 
rekker med strømgjerder, kombinert med 
personellminefelt. Strømgjerdene kunne 
de regulere strømstyrken på, alt etter 

beredskapsgrad, og kunne gi eventuelle 
inntrenger flere tusen volt. Noe som vil si total 
grilling.   

Fra 50-tallet og frem til 1991, utviklet 
Russland stadig nyere og mer moderne 
atomraketter, fra de første P 12, til de siste PC 
22 ”Satan”, som Russerne for øvrig fortsatt 
har 52 av. Disse har mange stridshoder, 
men bare noen med atomladning. Det gjør 
det svært vanskelig å forsvare seg mot, når 
radarskjermen forteller deg at 30 ladninger er 
på vei mot deg ned gjennom atmossfæren, 
men i realiteten kanskje bare 10. 

aTOMRaKETTaNlEgg i UKRaiNa 
– som museum!
Under den kalde krigens tid, og før Ukraina erklærte seg uavhengig stat i 1991, i 
forbindelse med oppløsningen av Sovjetunionen, hadde Russerne over 1.500 rakettsiloer og 
over 2.500 atomraketter utplassert i Ukraina, for mange av atomrakettene var nemlig 
plassert på spesialkonstruerte tog, som hele tiden beveget seg rundt om i landet, for å 
unngå eventuelle atomangrep.

Slik så altså et atomstridshode ut når det forseglede lokket var tatt av. Gjennomskåret modell av silo med kommandoenhet.
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Systemet var slik at det ved hver rakettsilo, 
var en tilsvarende silo, men den besto av 45 
meter med etasjer med datamaskiner, samt et 
knøttlite soverom med to senger, en metalldo 
og mulighet for å koke kaffe. Over denne 
var det et like lite kommando-rom, der de to 
operatørene kunne motta ordre direkte, og 
avfyre raketten. Hele denne enheten hadde 
høyde og bredde som er rakett, og var sikret 
med solide fjærer/dempesystemer i høyde 
og side, for å kunne motstå et atomangrep. 
Klaustrofobi kunne man ikke ha, for her 
snakker vi om virkelig trange forhold i både 

manuell heis og andre ”rom”. Operatørene 
oppholdt seg en uke ad gangen i siloen, to 
på vakt og to som sov. Litt skremmende var 
det også å se den enkle teknologien (fortsatt 
50-60 talls), til tross for at disse siloene 
faktisk var operative frem til 90-tallet. Her 
satt tross alt operatører med fingeren på 
avfyringsknappen, og kunne på ordre starte 
3. verdenskrig med operativsystemer som ift 
vestlig standard ville vært plassert på teknisk 
museum!    

Nedbygging og destruering av alle 
de 1.500 rakettsiloene, startet allerede i 

1991, med ekspertise hentet fra USA og 
Tyskland. Det viste seg å være en enorm 
utfordring å destruere disse siloene, da 
stålkonstruksjonene var svært tykke, og laget 
av panserstål av samme kvalitet som ble 
brukt på større krigsfartøy. Sprengning gikk 
ikke, så løsningen ble å skjære noe i biter 
med spesialutrustning, og så fylle siloene 
med betong. Atomladningene ble hentet av 
Russerne. 

Uansett så er et slikt besøk en spennende 
og lærerik opplevelse, om ikke også noe 
skremmende.

aTOMRaKETTaNlEgg i UKRaiNa 
– som museum!

Slik så hele anlegget ut med flere utskytnings siloer. Soverom, oppholdrom, do og minikjøkken på to kvadratmeter!

PC 22 Satan med flere stridshoder.

Offisersbladet fikk sitte i kommandorommet med 
finger’n på avfyringsknappen.

Slik ble rakettene transportert. De ble heist opp og låret direkte ned i silo.
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USA trapper opp i Afrika
Amerikanernes nyeste regionale kommando, AFRICOM (US 
Africa Command), blir USAs første store hovedkvarter der 
organisasjonsstrukturen på permanent basis vil inkludere 
stabspersonell fra andre statlige etater, først og fremst 
Utenriksdepartementet og US Agency for International 
Development. Sjefen vil være militær og er i oppbyggingsfasen 
general William E. Ward (Hæren). AFRICOM skal etter planen 
være fullt operativt i oktober i år. Foreløpig ligger hovedkvarteret 
i Stuttgart, mens man leter etter en egnet lokalisering i Afrika. 
Holdningene i Afrika synes imidlertid noe tvetydige. Det oppsto 
en politisk krise i Nigeria da president Umaru Yar’Adua under et 
besøk i Washington D.C. kom med en uttalelse som ble oppfattet 
som støtte til AFRICOM. Vel hjemme igjen hevdet Yar’Adua at 
han bare hadde bedt president Bush om støtte i form av våpen 
og trening til en afrikansk plan om på egenhånd å opprette 
flernasjonale, regionale kommandoer. Han hadde også sagt at hvis 
amerikanerne har noe å bidra med som gjelder fred og sikkerhet, 
så bør de yte dette. Fullt oppsatt blir AFRICOMs personellstyrke på 
ca. 800. Samtidig har US Army forsert sterkt arbeidet med å øke 
personellstyrken med 74.000. Målsettingen, som vil gi en samlet 
styrke på 547.000, er fremskyndet fra 2012 til 2010. 

(Air Force Magazine des 07, Jane’s Defence Weekly 2 jan 08)

Britiske Reaper i Afghanistan
Også britene bruker nå General Atomics MQ-9 Reaper væpnet 
UAV (Unmanned Aerial Vehicle) i Afghanistan, foreløpig i ISTAR 
(Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance) 
sin rolle. De britiske Reaper’ene har to payloader. Den ene består 
av et Raytheon AN/DAS-1 multispektralt målfatnings system 
med termisk bildebygger, lysforsterkende TV, laser belyser, laser 
spot tracker og øyesikker laser avstandsmåler, samt bildefusjons 
programvare. Den andre består av en General Atomics AN/APY-8 
Lynx I SAR (Synthetic Aperture Radar) med en oppløsning på 10 
cm på skråavstand (til bakken) på 30 km og en GMTI (Ground 
Moving Target Indicatior). 

MQ-9 Reaper er en større og tyngre videreutvikling av MQ-1 
Predator væpnet UAV som igjen er en versjon av RQ-1 Predator 
ubevæpnet UAV. De britiske MQ-9-ene er foreløpig ubevæpnede 
men egnet bevæpning er under vurdering. Samtidig arbeider US 
Air Force sammen med Boeing’s Phantom Works med et AAR 
(Automated Aerial Refuelling) system som vil gjøre det mulig for 
UAVer å etterfylle drivstoff i luften. Foreløpig har man testet en 
Learjet businessjet med AAR systemet med simulert fylling fra et 
KC-135R tankfly. Learjeten manøvrerte inn i syv brukte posisjoner 
bak tankeren i forsøket som varte i nærmere to timer. 

(Jane’s Defence Weekly 12 des 07, 
International Defence Review jan 08)

USA utvikler 
UAV-rollene
USA ligger langt, langt foran alle andre i utviklingen av UAV, 
ubevæpnede og bevæpnede, roller. Frem til årsskiftet hadde 
amerikanske Army UAVer fløyet rundt 300.000 timer i Irak.

USA revurderer nå både organisasjon, operasjoner og om 
US Air Force eller US Army skal være ledende UAV operatør, 
skriver analytikeren Nathan Hodge, etter at utviklingen har gått 
raskere enn noen hadde forutsett. I Irak opererer UAV’er nå ofte 
sammen med AH-64 Apache angrepshelikoptre og OH-58D Kiowa 
Warrior lette, bevæpnede helikoptre. UAV’er kan yte kontinuerlig 
overvåking mens bemannede plattformer kan dirigeres til UAV-
identifiserte mål fra andre oppdrag. Bevæpnede UAVer utfører også 
egne strike oppdrag. 

På lavere nivå gjøres utstrakt bruk av små, ubevæpnede 
AeroVironment Raven UAV. De er spesielt effektive i oppklaring 
langs kjøreruter og erfaringen er at den karakteristiske summende 
motorlyden ofte får opprørere til skygge unna. Danskene har nå 
anskaffet Raven-B for rask deployering til Afghanistan. Trolig 
er disse UAVene i Afghanistan når dette leses.Den virkelige 
arbeidshesten på lavere nivået i US Army er imidlertid AAI Shadow 
som kan fly i opptil fem timer. 

(Nathan Hodge, Jane’s International Defence Review des 07)

iPod drar i krigen
Soldater i USAs 10th Mountain Division i Afghanistan og Irak får 
nå tilgang til en Apple iPod basert énveis oversetterkapasitet, kalt 
Vcommunicator Mobile. Systemet er beregnet på lagsnivå og den 
enkelte soldat i de vanligste situasjonene i felten og vil samtidig 
kunne gi språklig og kulturell trening. Det bæres på vesten. iPoden 
gir soldatene kapasitet til video, skriftlig og muntlig kommunikasjon. 
I tillegg til lagret kapasitet har iPodene en Studio and Gesture 
Builder funksjon som gjør det mulig også for soldater med liten 
animasjonsferdighet å generere videofigurer. Samlet krever iPoden 
bare seks timers opplæring. På noe lengre sikt arbeider man med 
toveis ”speech-to-speech” (2WSTS) kapasitet og 500 håndholdte 
og 150 bærbar pc 2WSTS systemer er bestilt. 

(Jane’s International Defence Review jan 08)

Av John Berg, 
forsvarsanalytiker
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Smarte G-NIUS’er
Ubemannede kjøretøyer er i ferd 
med å utvikle seg forbi EOD 
(Explosive Ordnance Disposal) 
oppdrag, hovedsakelig detektering 
og disposal av IED (Improvised 
Explosive Device) veibomber og 
minefeller, og få mer aktive roller, 
skriver Huw Williams i Jane’s 

International Defence Review. Som 
vanlig er israelerne tidlig ute og et joint venture mellom IAI (Israel 
Aerospace Industries) og Elbit har utviklet G-NIUS prosjektet Guardium 
som ble operativt i 2008.

Guardium har en lang forhistorie, blant annet i et samarbeid med 
amerikanerne, og Guardium Mk 1 er en sterkt modifisert versjon av et lett 
Tomcar TM2 4 x 4 hjulgående kjøretøy på 692 kg, som er blitt til ca. 1400 kg 
i Guardium Mk 1 versjon. Nyttelasten er økt fra 182 kg til 300 kg. Guardium 
er fra 2008 blitt brukt operativt i grensesonen til Gaza. Den er også blitt 
brukt på Ben Gurion sivile lufthavn. Guardium Mk 2, som bygger på en 
Tomcar TM5, veier noe mindre, 1200 kg, og nyttelasten er økt til 1200 kg. 
Dermed kan Mk 2 også fylle et logistisk behov.

Israelerne deler oppdragene i fire grupper. Den første er å operere som 
”wing man” for bemannede kjøretøyer, og dette oppdraget kan videre deles 
inn i tre: Rekognosering med sensorer som kan være mastmontere; å kjøre 
i front i formasjonen med styring fra kommandovogn; og strid som nærmest 
vil være det hæren her hjemme i gamle dager kalte oppklaring ved ild. De 
øvrige oppdragsgruppene er tradisjonelle EOD-oppdrag med detektering 
og desarmering, logistikk og som et kommende oppdrag å kjøre som ”wing 
man” i farlige katastrofesituasjoner. Israelerne nevner her hvordan japanerne 
hadde store problemer med å kjøle de havarerte Fukushima-reaktorene 
med vann fra helikopter. G-NIUS-kjøretøyer som ”wing man” til brannbiler 
og andre katastrofekjøretøyer vil ofte kunne klare slike oppdrag bedre. Det 
utvikles også en Guardium Mk 3 og en beltegående AvantGuard.

Blant mer tradisjonelle, kravlende EOD ubemannede kjøretøyer har 
QinetiQ North America nå utviklet versjon 10 av sin Dragon Runner. Den 
veier bare ca. 4,5 kg. Samtidig er de fem første underoffiserene fra US 
Army ferdige med treningen på Lockheed Martin SMSS (Squad Mission 
Support System) ubemannet kjøretøy. Det fremgår at det dreier seg om 
SMSS Block 1, en vesentlig oppgradering av Block 0, men at dette langt 
fra er noen endelig versjon. SMSS kan fjernstyres via stemmekommando. 
Grunnoppdraget er å frakte lagets utstyr. Den er enkel, og har blant 
annet ikke fjæring, noe som vil bli nødvendig når den senere skal brukes 
i evakuering av sårede. Den vurderes også for ISTAR (Intelligence, 
Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance) rolle. (Jane’s 
International Defence Review okt 2011).

Russisk-US Vigilant Eagle
De russiske luftforsvarsstyrkene 
og USAs NORAD (North American 
Aerospace Defense Command) 
gjennomførte 5-9. august sin andre 
Vigilant Eagle fellesøvelse, også med 
kanadisk deltakelse. Scenarioene 
for Vigilant Eagle er at et kapret 
passasjerfly befinner seg i området 

Beeringstredet. Landene samarbeider 
om å identifisere flyet, avskjære 

det og følge det. Fjorårets Vigilant Eagle var første gang russiske og 
amerikanske flystyrker samarbeidet i luften siden andre verdenskrig.

Det ”kaprede” flyet denne gangen var ”Fencing 1220”, som ikke 
besvarte sivilt anrop. FAA (Federal Aviation Administration)  og Transport 
Security Agency varslet NORAD som sendte opp en AWACS og jagerfly. 
Videre varslet FAA Russian Federal Air Navigational Service, og de 
russiske luftforsvarsstyrkene sendte også på vingene en AWACS (Beriev 
A-50 Shmel, NATO-betegnelse Mainstay, eg. basert på Iljushin Il-76), og 
jagerfly. De russiske og amerikanske AWACS’ene kommuniserte, og med 
luftoperasjonssentrene på Elmendorf-Richardson flystasjon i Alaska og 
Petropavlovsk-Kamchatski. For å lette dette var det på forhånd utvekslet 
liaison og luftkontroll offiserer. Det fremgår at et viktig øvingsmoment var at 
situasjonen var tidskritisk og at det gjaldt for landene å utveksle tilstrekkelig 
informasjon tidsnok til å kunne posisjonere flystyrkene sine og sammen tette 
smutthull. (Air Forces Monthly okt 2011).

Terror nærmer seg OL-arena
Etter at lederen for den islamistiske 
opprørs- og terrororganisasjonen ”Det 
Nord-Kaukasiske Emiratet”, Dokka 
Umarov (tidligere omtalt i spalten) 
angivelig ble styrtet i august 2010 
for deretter å dukke opp igjen men 
med uklar kontroll, ser det nå ut til 

at terroristgruppene i det nordlige 
Kaukasus igjen er samlet. De tre 
selvmordsbomberne som 30. august i 
år drepte ni, derav syv politioffiserer, i 

Tsjetsjenias hovedstad Grosnyij, kom fra en gruppe innen emiratet som 
står under ledelse av Hussein Gakaijev, skriver Matthew Henman i Jane’s 
Intelligence Review. Gakaijev var i opposisjon til Umarov og deltok i det 
uoversiktlige kuppet mot ham i august 2010. Han var den gang blant 
flere ledere som ble ekskludert, men sammen med andre opposisjonelle 
forsonte han seg med Umarov i sommer. Dokka Umarov synes nå å ha 
kontroll. Hvis de nå samlede emirat-styrkene sprer seg vestover, vil de 
nærme seg Sotsji, arena for vinter-OL i 2014.

Terroren ventes nå å ta seg opp. Det er mindre terror i Tsjetsjenia enn 
i Dagestan og Ingushetia, men i hele Nord-Kaukasus ventes det nå økte 
bygerilja operasjoner, og sporadiske selvmordsangrep mot sikkerhetsstyrker 
og regjeringsmål. (Jane’s Intelligence Review okt 2011).

  
Bedre Kornet

Russiske KBP Instrument Design Bureau utvikler 
nå to nye versjon av sitt Kornet (NATO-betegnelse 
AT-14 Spriggan) panserbekjempelses missil. 
Foruten bedre stabilisatorer har missilene bedre 
flerrolle kapasitet mot bunkermål og lavt- og 
sakteflygende fly og helikoptre, og førerløse 
droner. To typer stridshoder er tilgjengelig; ett 
med tandem rettet ladning og ett med termobarisk 

ladning. Testskytinger ventes å begynne i 2012.

Guardium Mk 1.

Det russiske overvåkingsflyet Beriec 
A 50 Schmel.

Dette udaterte bildet viser den 
tsjetsjenske opprørslederen 
Doku Umarov, sammen med to 
uidentifiserte opprørere.

Det lille men effektive 
rakettsystemet AT 14 
Spriggan.

ffi sersbladet

Av John Berg,  
forsvarsanalytiker
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Teknisk info

LED High End Power LED

Lengde 156 mm

Vekt 206 g

Lumen 220 lm*

Batteri 1 x Li-Ion 3,7 V

Energi tank** 8,1 Wh

Brenntid 20,5 t*

Strålelengde 255 m*

Revolusjonerende oppladbar lykt

Denne lykten har etter manges meninger den perfekte størrelsen for en oppladbar 

lykt, den har lav vekt og sitter perfekt i hånden. Lykten er ikke bare ekstremt lyssterk, 

men også utstyrt med et ualminnelig enkelt ladesystem. Lading utføres ved at lykten 

og adapteren kobles sammen magnetisk. I tillegg til det sofistikerte magnetiske lade

systemet, er lykten utstyrt med énhåndsfokusering og den avanserte reflektorlinsen i vårt 

patenterte Advanced Focus System. Flere lysprogrammer gir brukeren muligheten til å 

tilpasse lykten til aktuelle oppgaver. Batteriet kan lades opptil 1 000 ganger, hvilket gjør 

M7R både kostnadseffektiv og usedvanlig miljøvennlig.  

Inkludert: Batteri, 360° belteklips, bærekoffert, ladestasjon m/usb lader og 220V adapt-

er. Ekstrautstyr: 12V billader.

Led Lenser lyktene selges gjennom ledende sport-, bygg- og jernvareforhandlere.

Led Lenser - Creating New World’s of Light!

enkel 
lading
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Det koster deg ingenting å oppgradere til YS MasterCard. Du kan bruke kortet både som sparekonto og 
kredittkonto, alt etter behov. Uansett hvordan du benytter kontoen, er vilkårene blant de beste i markedet:

 3 % sparerente fra første krone
 Ingen uttaksbegrensninger 

Bestill nå og les mer på ysmedlemskort.no  Kundeservice 815 22 040

Nom. rente: 12,25 %. Eff. rente 17,5 %, 15.000,- o/ 12 mnd. totalt 16.351. YS Medlemskort – et produkt fra DnB NOR Bank ASA.  
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