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Sjømilitære Samfund - Kontaktkonferansen 2013 - Referat 
 
Sjømilitære Samfunds ordinære kontaktkonferanse ble avholdt 18 -19. Februar 2013, 
Fjordslottet, Osterøy. Til sammen 22 personer var til stede, mens 3 ble forhindret av 
tåke på Østlandet, 1 meldte forfall av helsemessige grunner og 2 av tjenestelige grunner. 
Deltagerliste, vedlegg B 
  
Ved videre behandling i hovedstyret, bør referatet leses i sammenheng med 
programmet for konferansen. 
 
Mandag 18. februar 
Kl 1400: Velkomst ved President Anders Lekven 
 
Egenpresentasjon fra deltakerne. 
 
Kl 1515: Hvilke er Sjøforsvarets utfordringer de kommende årene? 

- Status i Sjøforsvaret, spesielt på materiellsiden, er god. 
- Personellstruktur 

o Opprettholdt høye elevtall 
o Bedre utnyttelse av ÅV i KE 
o Noe overforbruk av ÅV i 2012 
o Task Force personell 

 Etablere status 
 Samle og gjennomgå rapporter og foreslåtte tiltak 
 Anbefale tiltak 

o Kompetansebehov i sivil maritim sektor 
o Strategisk erkjennelse av personellutfordring i Sjøforsvaret 
o Kampkraft status 

 
Flaggkommandørens presentasjon var tydelig, og den etterfølgende diskusjon var 
engasjert og god. Admiral Torolf Rein ga tydelig signal om at han synes Marinens 
ambisjonsnivå er svært beskjedent. Stabssjefen repliserte at leveransen er ihht 
bestillingen. Dette beroliget ikke admiralen. Han uttrykte uro over den videre 
utviklingen når ambisjonsnivået er beskjedent. Spesielt mht personellets kompetanse - 
utvikling om bord og i land. 
 
Kl 1700:  
Forretningsføreren NTfS redegjorde for hvordan tidsskriftet blir til og på hvilken måte 
dette finansieres. Det nye formatet for NTfS fra nr 1-2013 skal kunne gi balanse i driften 
de kommende par årene. Hvert år øker Posten AS portotakster for tidsskriftene 10-15 
%. Det er tung byrde for utgivelsen. 
 
Redaktøren NTfS ga tydelig uttrykk for optimisme og bemerket særlig økende pågang 
av stoff. Den utilatelige ”frykten” for å gi uttrykk for sine meninger som har ridd mange i 
flere år, synes å være noe på retur. Ikke fordi kritiske kommentarer eller påpeking av 
kritikkverdige forhold er mer akseptert, men fordi noen er litt ”tøffere” enn andre. Men, 
som redaktøren understreket, det må gjerne også skrives om positive saker.  
Konferansedeltagere ga uttrykk for ønske om at tidsskriftet også publiseres på 
Facebook. Forslaget ble ikke videre bearbeidet der og da. 
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Forlagsvirksomheten 
Konferansen anbefaler at Sjømilitære Samfund ikke viderefører forlagsvirksomheten 
ved å utlyse oppgaven som forlagsredaktør inntil videre. 
 
Kl 1730: Samfundsbygningen Karljohansvern – fremtidig driftsform 
Arbeidsgruppen som hovedstyret oppnevnte våren 2012, leverte sin innstilling 
umiddelbart før konferansen. Dermed var denne ikke styrebehandlet før konferansen. 
Arbeidsgruppen som har vurdert fire modeller for fremtidig drift av Samfunds -
bygningen, har konkludert med at ansvaret for driften bør overføres til en stiftelse. 
Presentasjonen avstedkom mange spørsmål som ikke kunne besvares tilstrekkelig 
presist. Debatten, med stort engasjement, demonstrerte svært sprikende forståelse og 
synspunkter blant deltakerne.  

- Konferansen mener det er prematurt å legge dette frem for avgjørelse under 
generalforsamlingen 2013. Det var da heller ikke hensikten. Hensikten var å 
observere de tilstedeværendes reaksjon. Arbeidsgruppen har anbefalt, - men 
utenom mandatet, at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å arbeide videre 
med saken. At hovedstyret kan fremme saken i NTfS når avklaring er oppnådd, 
med anmodning til medlemmene om å gi tilkjenne sine synspunkter skriftlig 

 
- En utsettelse et år, viser svært liten respekt for dem i Horten som har arbeidet 

svært mye med saken det siste året. Også vertskapet i Samfundet vil bli 
desillusjonert ved proklamere utsettelse. Innsiktsfulle personer hevder at det 
ekstraordinært gode vertskapet utgjør den egentlige verdien i 
Samfundsbygningen 

 
- Nytt hovedstyre etter generalforsamlingen i mars, bør behandle AGs innstilling 

samt beslutte videre fremdrift i arbeidet. 
 
Kl 1845: Aktivitet i lokalforeningene. 

Bare Bodø var fysisk til stede med Jone Myhr Erichsen, men innspill var mottatt 
fra Kristiansand v/ Yngve Årøy og Sjømilitært Forum, Oslo, v/ Erik Brauner. 
Kystvakten var ikke representert, men sliter mer med å etablere driften på 
Sortland enn å drive aktivitet i Sjømilitære Samfund. Geir M Bentzen rapporterte 
at Harstad / Tromsø mangler aktivitet. I Tromsø er det ikke lenger marine -
aktivitet. 
 

Om kvelden, - etter en meget god middag, organiserte Georg tre grupper som fikk i 
oppdrag å skrive et vers hver til sangen som Knut Sundt Rosenlund forberedte til 
messemiddagen 13.april 2012. (Vi gleder oss til 12.april 2013). 
 
Tirsdag 19. februar 
Kl 0830: Sjømaktsseminar 2014 – Jacob Børresen hadde fremsendt synspunkter og 
skulle lede debatten, men ble spilt puss av været. Hans tanker ble lagt frem og fagkomité 
bestående av: Jan Reksten, Jacob Børresen, Bård Eriksen ble applaudert. Senere har 
Torolf Rein og Ståle Ulriksen uttrykt ønske om å være med. Første og etablerende møte i 
fagkomiteen blir medio juni 2013. 
 
Ombudsmannen for Forsvaret, Kommandør Kjell Arne Bratli, ble dessverre forhindret. 
 



 3 

 
 
Kl 1010: Handlingsplan 2013-14 
Tema ble presentert med fokus på kampanjen som har blitt målbåret av presidenten 
Sjømilitære Samfund i NTfS gjennom hele året 2012 under overskriften: ”Presidentens 
spalte”. Hovedtema har vært å opparbeide forståelse for en noe større personellramme 
og litt rausere bevilgning spesielt til Marinen. De nye, kompliserte fartøyene utgjør en 
utfordring hvor bare øvelse og trening kan gi mulighet for kvalifisert operering og 
vedlikehold.  
Likeledes var forsvar av Sjøheimevernets eksistens og oppgaver på agendaen. 
Sjømilitære Samfund ble som kjent innvilget foretrede for Stortingets Utenriks –og 
Forsvarskomité i april 2012 i den hensikt å målbære informasjon om SHVs virksomhet 
og reelle betydning langs Norges kyst. SHVs betydning må ses i sammenheng med at 
nasjonen i dag bare har 20 % av antallet marinefartøyer man disponerte omkring 1990. 
Dette innspillet til komiteen resulterte i at teksten i Langtidsplanen ble endret og 
utformet mer tydelig i SHVs favør.  
Sist, men aldeles ikke minst, ble det engasjert diskusjon om engasjementet fra 
Sjømilitære Samfund vedrørende FSJ’ ønske om en å etablere ”ny forsvarsgren” for 
spesialstyrkene med ”Kontraterror -oppgaver” i fokus. Her er inntrykket at MJKs viktige 
oppgaver i den ordinære marinen ikke har blitt tillagt vekt. 
Den korte konklusjonen fra konferansen vedrørende dette store tema var en sterk 
oppfordring om å arbeide videre med de nevnte sakene. Sterkest ble dette fremhevet fra 
de yngre deltagerne som i disse sakene ”har skoen på”. Slik ble konferansens viktigste 
tema avrundet med at Presidenten takket for engasjementet og tilliten han ble vist 
gjennom sin innsats.  
Ingen i salen var i tvil om at slik innsats og fokusering koster. Til tross for ærlige og 
dannete fremstillinger, har den sentrale militære og sivile ledelsen svært tungt for å 
akseptere noen form for ”ytringsfrihet”.  
 
Kl 1100: Status Facebook 
Facebook redaktør Grete V Nørgaard redegjorde for aktiviteten på dette nettstedet. 
Nylig passerte vi 800 følgesvenner. Det er, ikke uventet, den litt yngre garde som er mest 
aktiv på Facebook. Diverse spørsmål fra salen vedrørende ulike forhold knyttet til denne 
aktiviteten ble greit besvart. Det gjenstår bare å se om det gir enda større engasjement? 
 
Fortsatt utgivelse av lommealmanakken 
Det er fire av mer enn 2300 medlemmer som har reservert seg mot lommealmanakken. 
Det ble ingen debatt vedrørende fortsatt utgivelse av denne. 
 
Etablering av Faggruppe for Sjøheimevernets Interesseforening (SHVIF) 
Sjømilitære Samfund har mottatt anmodning fra SHVIF om anledning til å etablere en 
slik faggruppe. Dette blir gjenstand for beslutning under generalforsamlingen som 
finner sted ved Sjøkrigsskolen 21.mars 2013. Den faglige støtten som har vært ydet fra 
Sjømilitære Samfund til SHV i året 2012, har medført innmelding av nærmere 70 
offiserer som er engasjert i denne virksomheten. Viseadmiral Jan Reksten, med 
bakgrunn blant annet som sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), kjenner 
SHVs aktivitet. Han forstår og erkjenner betydningen av SHVs virke på kysten av vårt 
langstrakte land. 
Ingen motforestillinger ble reist, selv om Sjøheimevernet ikke er en organisatorisk del 
av Sjøforsvaret. Ref formålsparagrafen: ”For Sjøforsvarets tarv og utvikling”. 
 



 4 

 
 
Økonomi i Sjømilitære Samfund 
Kort ble det redegjort for resultatet av virksomheten i 2012, - dog med forbehold om at 
revisor ikke hadde fullført sitt arbeid. 
Det ble reist forslag om å heve kontingent for pensjonister fra kr 210,- pr år til kr 250,- 
pr år med virkning fra 2014. Dette blir avgjort under årets generalforsamling. 
 
Avslutning 
Presidenten avrundet konferansen med å takke alle for interessen og spesielt for stort 
engasjement tilknyttet de aller viktigste sakene. Han følte tydelig støtten fra 
konferansens deltagere. Disse representerte aldersgruppen fra 22 til 80 år. 
Fra kvartermester og fenrik til admiral – Hvor generasjoner møtes. 
 
Etter lunsj fant returen til Bergen sted. 
 
Bergen, 6. mars 2013,  
 
Grete V Nørgaard – Fenrik – Referent 
 
 
Vedlegg:  
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