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MØTEREFERAT 
REFERAT FRA 

SMS KONTAKTKONFERANSE 2003  
Tid:  20. – 21. Februar 2003 Sted: Samfundsbygningen, Horten 
Innkalt av : Ingvald Lunde 
Ordstyrer: Ingvald Lunde/Trond Grytting Referent: Roald Sivertsen 
Deltakere: Medlemmer av Hovedstyret, Formenn Lokalstyrer, Kontaktpersoner og ressurspersoner. 

Deltagerliste vedlagt dette referat. 
 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansv  Tidsfr 

    1.  Før konferansen ble åpnet hadde Befalsskolen for Sjøforsvaret (BSS) ved 
Skolesjef Komkapt Per Jan Skjegstad invitert til en velsmakende lunch med 
etterfølgende orientering om de forskjellige utdanningsordninger og 
aktiviteter ved skolen. 

  

2.  Åpning av konferansen v/President SMS Fkom Trond Grytting 
-  Viktig konferanse. 10 år siden første som formet SMS Strategidokument. 
-  Konferansens hovedanliggende er:  
             * Aktuelle utfordringer i Sjøforsvaret og SMS rolle og medvirkning 
             * Tema Sjømaktseminar nr 9 / 2004 
             * SMS Strategidokument og handlingsplan 2003 – 2005 
-  Refleksjon over SMS Visjon og Formål. SMS er en aktuell og oppegående 
forening. SMS må utvikle seg i takt med tiden. SMS må være relevant og på 
hugget. SMS må arbeide for Sjøforsvarets tarv og utvikling som en del av et 
helhetlig forsvar. Vi befinner oss i en konflikt og brytningstid. Fokus på 
vedtak i prp 45/55 og pågående MFU prosess er meget viktig.  

  

3.  Status og virksomhet 2002 
• Hovedstyret v/Ingvald Lunde 

Årsberetningen som skal presenteres på Generalforsamlingen 27. 
mars i Kommandantbolingen, Gravdal ble gjennomgått. Det ble 
fremsatt honnør til Generalsekretæren for et nok et vellykket år for 
SMS hvor avvikling av Sjømaktseminaret i Ulvik var fjorårets 
hovedbegivenhet. 

• Norsk tidsskrift for Sjøvesen v/Ingvald Lunde 
NtfS har hatt en omsetning på Kr 440.000,-, som har gitt et 
overskudd på Kr 34.000,-. Egenkapitalen er i dag på Kr 530.000,-. 
Det ble fremsatt honnør til Komkapt Svein Carl Sivertsen, (som 
desverre var forhindret i å delta på konferansen), for den innsats han 
legger ned og ikke minst det gode resultat som fremkommer gjennom 
tidsskriftet og forlagsvirksomheten.  
En videreføring av avtale fra 1993 med Sjøforsvarsstaben om NTfS 
er nå brakt i havn. Den nye avtalen som løper frem til Juli 2005 
innbærer blant annet følgende: 
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o SST kjøper (betaler for) 1500 eks av tidsskriftet samt porto og 
distribusjon 

o Dekker ½ årslønn til layout medarbeider 
o Støtte til enkeltprosjekter ved forlagsvirksomheten 

• Samfundsbygningen v/Jan Lund 
Over de siste 10 årene er det investert 5,5 millioner i 
Samfundsbygningen i form av rehabiliterings- og ekstraordinære 
vedlikeholdsprosjekter. 3 mill. er dekket av FD, mens det resterende 
er dekket inn fra den daglige driften, gaver og gjennom lån. 
 
For 2003 vil bygningen bli malt utvendig (dekkes av FD), samt at det 
skal søkes installert innvendig sprinkleranlegg etter anbefaling fra 
branntilsynet. Sprinkleranlegget er kostnadsberegnet til 1 mill. 
(Når referatet skrives har SMS mottatt positivt svar på søknad om 
midler til sprinkleranlegget fra UNI-Stiftelsen. Kr 500.000,- er 
tildelt.) 
Neste større rehabiliteringsprosjekt er en oppgradering av 
inngangsparti (hallen) og trappeoppgang. 
Under gjennomgang av regnskapet ble det fremsatt ønske om at 
eksterne tilskudd føres inn til slutt i regnskapet etter at netto resultat 
fra drift av bygningen fremkommer. Dette blir tatt til følge. 

• SMS lokalavdelinger 
Fra presentasjon av lokalavdelingene bør følgende nevnes: 

o SMS Oslo har i samarbeid med Sjømilitært Forum arrangert 8 
foredragsaftener med påfølgende middag. Deltakelsen har 
vært meget god og honnør til sekretær Gunnar Dahl for vel 
utført arbeid. For å unngå møtekollisjoner vil en bedre 
samarbeidet med ”Valkyrien Alumni” for å koordinere 
aktivitetene. 
Formann i Vernepliktige Sjøoffisereres Forening, Jon Erling 
Tenvik, kom med en sterk anbefaling om å benytte KNM 
Alta, som ligger til kai i Oslo, til arrangementer. 

o SMS Horten vil får ny formann ved Per Jan Skjegstad. På 
denne måten vil også samarbeidet med BSS bli styrket. Dette 
ble meget vel mottatt blant deltakerene. 

 

4.  Sjøforsvaret – Aktuelle problemstillinger hvor SMS´ bidrag er ønskelig 
v/ Stabssjef Sjøforsvarsstaben Fkom Vidar Tollefsen. 
Tollefsen hadde tatt utgangspunkt i et foredrag holdt av GIS om aktuelle 
problemstillinger i Sjøforsvaret hvor tittelen var ” Et Sjøforsvar for nasjonal 
sikkerhet og internasjonal engasjement”. Kopi av dette foredraget ble utdelt 
på konferansen. Som grunnlag for den videre diskusjon om hvilke bidrag 
SMS kan komme med i det pågående arbeidet var hovedpunktene i 
Stabsjefens innlegg som følger: 
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Pkt 1. Kjerneområdene i diskusjon om aktuelle problemstillinger i 
Sjøforsvaret i dag relateres til: 

• Ressursforvaltningens sikkerhetspolitiske aspekt 
• Littoral Warfare: 

Nasjonal nisje med internasjonal relevans 

I denne sammenheng kan Sjøforsvarets utfordringer deles i to hovedområder: 

• Sikkerhetsutfordringer knyttet til vår utnyttelse av havet og kysten. 
• Evnen til sjøkontroll i kystnære områder nasjonalt og internasjonalt 

SMS har all ære av jobben som ble lagt ned ved forrige runde (FS 2000 og 
Langtidsmeldingen).  SMS satte dette arbeidet på dagsordenen på en 
glimrende måte og den jobben som her ble gjort var ”viktig for Norge”. 

Som et resultat av FS 2000 og Langtidsmeldingen vedtok politikerne en 
struktur som oppfyller minimumskravene i relasjon til våre utfordringer på 
kysten, i havområdene og internasjonalt. 
Denne vedtatte strukturen gir oss: 

• Maritime kapasiteter som bidrar til å løse det nasjonale 
sikkerhetsbehovet samtidig  som de fremstår som relevante og 
etterspurte i en alliansesammenheng.  

Den består av  
• elementer som har komplementære egenskaper 

og som representerer: 
• alliansetilpasset nisje som er nødvendig nasjonalt og internasjonalt  

Pkt.2 Militær Faglig Utredning (MFU), som er annonsert som en 
oppdatering av FS2000, vil senere lede frem til den nye Forsvarsstudien. 
Denne studien som er en mer omfattende studie enn FS 2000, og som i 
tillegg skal være på plass på meget kort tid, vil gi oss en ny og stor 
utfordring:  

• Vil den sikre en sjømilitær struktur som bidrar til å løse det nasjonale 
sikkerhetsbehovet samtidig  som den fremstår som relevant og 
etterspurt i en alliansesammenheng? 

GIS sin vurdering i det pågående arbeidet er fremlagt i rapporten ”Forsvarets 
Maritime Kapasiteter”.  
 
Pkt. 3 Norges maritime utfordringer er store og de vokser. Dette bl a på 
grunn av: 

• Olje og gass blir en viktigere strategisk ressurs 

• Nye handelsruter for petroleum langs kysten 
• Schengenavtalen 

• 12 nm territorialgrense 
Dette genererer omfattende maritime aktiviteter, og problemstillingen vil øke 
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i omfang. Dette fordi: 

• Gass: Markedsandelen vil vokse til 30-40 prosent i viktige 
Europeiske land 

• Liberalisering av gassmarkedet i Europa gjør landene mer avhengig 
av stabil tilførsel. 

• Behovet for tilstedeværelse og beredskap i nordområdene er økende. 
• Schengen: Behov for ”bedre gjerder” langs vår grense øker  

Pkt. 4 Sjøforsvaret er best i verden på kystnære maritime operasjoner, men 
som et resultat av det pågående arbeidet i MFU er risikoen stor for at 
kapasiteter knyttet til disse operasjoner kan forsvinne. 

• Det er dette vi kan 

• Dette har vi behov for selv 
• Det er dette alliansen trenger 

Som også den internasjonale utviklingen viser har vi beveget oss fra ”at the 
sea naval warfare” til ”from the sea naval warfare” 

Alle våre relevante samarbeidspartnere har analysert seg til samme 
konklusjon nemlig at det er i de littorale områdene utfordringen finnes.  

US Navy og Royal Navy er begge svært opptatt av dette. 
Dette er basert på  

• Maktprojeksjon. 
• Fellesoperative styrkers adgang til operasjonsteater. 

• Assymetriske trussler – ingen fiender på det åpne hav lenger. 
• Beskytte egne styrker (Force Protection). 

Pkt. 5 I den fremtidige organisasjonen vil Sjøforsvarets hovedmål være: 
• Operativ virksomhet & Styrkeproduksjon 

I denne organisasjonen vil det være viktig å få  
• En sterk og synlig Sjømilitær ledelse. 

• Samordning av de to hovedaktivitetene. 
I den nye Integrert Strategisk Ledelse (ISL) vil det videre være viktig at: 

• Sjefen for Marinen får en stab som gir ham handlekraft og 
tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. 

• Politikerne har behov for kvalifiserte faglige sjømilitære råd fra en 
sterk sjømilitær sjef. 
 
 
 

• Sjøforsvarets aktivitet er tilpasset en slik tenkning. 
Oppøvingsprogrammer, deployering til internasjonale operasjoner, 
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tilstedeværelse i egne havområder, økonomi, personell og øvingsnivå 
er deler av samme problemstilling. 

• SJKE som styrkeprodusent og Sj Norwegian Task Group (NoTG) er 
starten på denne utviklingen. 

• Den fellesoperativ konsistens i Forsvarets oppgaver må gjenspeile de 
maritime utfordringer 

SMS sitt bidrag i det videre arbeidet vil være :  
• Legge premisser for forsvarsdebatten 
• Øke forståelsen for betydningen av maritim sikkerhet. 

o I forsvaret 
o I samfunnet generelt  

o I det politiske miljø 
• Arbeide for relevant struktur & synlig ledelse. 

• Bidra til å ta denne debatten internt 
Avsluttende kommentarer: 
Forsvarsdebatten vil blomstre opp som en følge av MFU. Hvis ikke må vi 
(les SMS) sørge for at den gjør det. 

Viktige vurderinger om Forsvarets fremtid gjøres hyppigere og hyppigere 
som følge av den sikkerhetspolitiske usikkerheten. 

Forståelsen av at Norges sikkerhet er uløselig knyttet til vår rolle som 
maritim nasjon er av avgjørende betydning. 

Forsvarsministeren har uttalt at Forsvarets struktur skal gjenspeile de 
faktiske sikkerhetspolitiske utfordringene og ikke den historiske balansen 
mellom forsvarsgrenene. Dette åpner for en riktig prioritering av Forsvarets 
ressurser. 

Sjømilitære Samfund må i denne sammenheng ikke bare tale til 
”menigheten”, men være utadrettet.  
Sjømaktseminaret har vært uhyre viktig, men vi når ikke alle målgruppene 
der. Vi må her også oppsøke andre arenaer.  
 

5.  Etterfølgende debatt om SMS´ bidrag til ”problemområdene” 
Fra den etterfølgende debatt om SMS sine bidrag i arbeidet videre kan 
føgende konklusjoner trekkes: 

• Sektor tenkning 
SMS må sette fokus på Forsvarets oppgaver og funksjon og ikke 
fremheve (les ”forherlige”/”svarmale”) egen forsvarsgren). 
SMS må få frem en grunnleggende forståelse for Forsvarets oppgaver 
som igjen bygger opp under Sjøforsvarets rolle mot disse.  
Vi skal ikke polemisere mot de andre forsvarsgrener, men vise 
Sjøforsvarets naturlige rolle som middel til å løse Forsvarets oppgaver. 
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Kamp for enkelt stående strukturelementer er kun strategisk riktig 
dersom en måloppnåelse av Forsvarets oppgaver settes i fokus. 
Derfor kan vi ikke ha en debatt der hver enkelt fartøystype isolert sett 
stilles opp mot alle Forsvarets oppgaver eller andre basisfunksjoner.  
Tvert i mot skal vi utvikle fellesoperative konsepter som favner hele 
bredden i det å projisere militær makt. 

• Integrert Strategisk Ledelse 
SMS bør ikke engasjere seg i arbeidet  mot forslag til ny ledelsesstruktur 
(ISL), men heller fokusere på hvordan den nye organisasjonen best skal 
tas i bruk for å gavne egen forsvarsgren og Generalinspektøren på best 
mulig måte. 
Diskusjoner omkring, og nye forslag til ledelsesstruktur som vil gi 
mindre makt til fellesstab og Forsvarssjef og mer makt til 
forsvarsgrenene - er p.t.uaktuelt. ”ISL toget er gått. Sett heller inn støtet 
for å reparere ”skaden”. 

• Kommunikasjon 
Flere kommentarer under debatten gikk på endringen i ”klimaet” ved 
fellesstaben, hvor kanskje de ”mørkeblå” i dag ikke nettopp er 
”yndlingen” verken ved de andre forsvarsgrener eller hos Forsvarssjefen. 
Denne ”klimaendringen” er merkbar. 
For å hjelpe på dette må vi se på den ”omfattende” rollen som SMS 
spiller. Vi kommuniserer på en rekke områder. Er metodikken vi bruker 
riktig? Er forankringen riktig? Selger vi oss feil? 
Grunnlaget for vårt engasjement og formålet med det kan være godt nok, 
men hvis det ikke skaper tillit vil dette være med til å ”forsure” fremfor å 
”foredle”. Ved å forankre vår kommunikasjon på etterrettelighet skaper 
vi tillit, og derved skaper vi tillit også ”nedover” i Forsvaret. 
Økt samarbeid med Hær og Luft kan gi oss mer tillit. 

• Sjømaktseminarene  
(Innlegg og kommentarer som fremkom under diskusjonen er medtatt i 
neste punkt) 

6.  Sjømaktseminar nr 9 
I innkallingen til kontaktkonferansen var det vedlagt en rekke forslag til tema 
for neste sjømaktseminar. Disse var fremkommet på Sjømaktseminar 8.  
Fra hovedstyret var det fremsatt 3 forslag til tema med følgende innledning: 

”Neste Sjømaktseminar må adressere utviklingstrekk, konsepter og 
doktriner som er relevante i 2004 og fremover. Fra høsten 2003 og 
utover vinteren vil vi se resultater av MFU 03 og arbeidet med neste 
langtidsmelding er i gang. Seminaret bør kunne gi en faktisk 
oppdatering på hva som skjer ved utviklingen i det norske forsvar og 
konsekvenser for Sjøforsvaret. Seminaret må også kunne adresserere 
problemområder og indikere retninger og anbefalinger. 
Seminaret bør fange opp kystvakten og nordområdene samt ha et godt 
islett av fellesoperativ doktrine og operativ logistikk”. 
Følgende tema ble foreslått: 
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1. Sjømakt som konfliktløser – nasjonalt og internasjonalt. 
2. Sjøforsvaret som en del av den norske felleoperative utvikling. 

3. Nytt tema som fremmes og utvikles på konferansen. 
(Tema nr 1 er basert på et forlsag fra Jacob Børresen og anbefalt av 
Roald Gjelsten) 

Som konklusjon på den etterfølgende debatt anbefalte Kontaktkonferansen 
tema nr 1 ”Sjøforsvaret som konfliktløser – nasjonalt og internasjonalt” 
som hovedtema på Sjømaktseminar nr 9 i 2004.  

Følgende kommentarer er hentet fra debatten: 
• Det fellesoperative må bakes inn. Sjømakt i en fellesoperativ 

kontekst. Kan vi få større deltakelse fra de andre forsvarsgrener? 

• Forsøk å forankre sjømaktseminaret i det politiske miljø. Kan vi få 
inn viktige/sentrale politikere med innlegg evt. foredrag hvor de 
utdyper hva de legger i sjømakt? Hvordan kan våre politikere bruke 
Sjøforsvaret for å fremme og beskytte våre interesser. Vise hvordan 
store sjømakter bruker sjømakt for å fremme egne interesser. 

• Er det ikke et underskudd i den generelle forståelse på hva 
Sjøforsvaret egentlig holder på med og hva vi er? En god deltakelse 
fra de rette politikere og representanter fra andre forsvarsgrener kan 
rette på dette. 

• Vurder om det skal være større deltakelse fra våre unge offiserer 
representert med skipssjefer og NKs. 

• Det sendes i dag ut invitasjoner til over 100 forskjellige institusjoner 
om deltakelse. Er vi aggressive nok for nettopp å få med de vi ønsker 
mest? (Dersom disse ikke viser interesse.) 

• Planlegg med noen få ”åpne luker” i programmet, som først faller på 
plass kort tid før seminarstart. Dette for å fange opp ”dagsaktuelle” 
emner. 

• Vurder om også andre pedagogiske hjelpemidler kan benyttes under 
seminaret, f eks video, film, tactical floor. 

• Maksimal deltakelse på seminaret er 340. En kan legge inn en 
begrensning på antall personer som representerer hvert firma på 
minimessen. 

 

7.  Strategidokument m/handlingsplaner for 2003 – 2005 
Visjonen i SMS handlingsplaner for perioden 2003 – 2005 er at SMS skal 
aktivt bidra til Sjøforsvarets synlige kvalitet og anerkjennelse som 
forsvarsgren. 

I innledning til debatt la President SMS vekt på følgende: 
• GIS sin rolle som sjef for egen forsvarsgren 
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• Den maritime struktur skissert i Stortingsproposisjon nr 45 og 55 må 
oppfattes som en minimumsløsning. 

• SMS må arbeide med å spre saklig og god informasjon for å bedre 
den maritime forståelse. I denne prosessen må SMS være 
helhetstenkende og tillitvekkende 

Under debatten som fulgte ga deltakerne støtte til det forslag til 
handlingsplan som var fremlagt, men i tillegg kom det bl a frem følgende: 

• SMS bør arbeide langsiktig for at Sjøforsvaret bekler en 
Admiralposisjon i Bergen. På lang sikt bør denne posisjonen gis 
Sjefen for Kysteskadren. Det bør imidlertid ikke skje før GIS rolle 
og posisjon i den nye forsvarsledelsen er avklart. 

• SMS bør søke å belyse og fremheve Sjøforsvarets internasjonale 
engasjement. Et Sjøforsvar for nasjonal sikkerhet og internasjonalt 
engasjement. ”Flagg” bedre det vi gjør bra ute. 

• Sjøforsvaret er også en del av Norges kystkultur og SMS bør vurdere 
et bedret samarbeid med flere av ”kystorganisasjonene”. 

• Trekke inn ”nordsjøstrategien” i arbeidet med relevans til den fokus 
Nederland og England gir dette emnet. 

• SMS må legge inn en egen aktivitet som forbereder jubileum til 
Unionsoppløsningen i 2005. 

• Forslag til emner for foredrag: 
o Nordsjøstrategien 

o Littoral warfare 
o Sjøforsvarets samarbeide med kystens aktører 

Basert på innspill fra Kontaktkonferansen er nå justeringer til strategiplan 
med nytt punkt om admiralstilling i Bergen samt handlingsplan for 2003 – 
2005 inntatt i innkallingen til Generalforsamlingen 27 mars. 

8.  Budsjettforslag for 2003 
Generalsekretæren fremla budsjettforslag for 2003 som viser et budsjettert 
overskudd på ca Kr 8.000,-. 
Forslag fra Generalsekretæren til budsjett for 2003 ble godkjent. 

  

9.  Valgkomiteens innstilling 
Valgkomiteens formann, kontreadmiral Egil Eikanger fremla valgkomiteens 
innstilling.  
Følgende endring ble vedtatt: Fkom Elisabeth Natvig erstatter Fkom Jens 
Jørgen Jensen i Valgkomiteen. 

Videre ble det vedtatt å øke hovedstyret med et kvinnelig medlem. Fkom 
Karlsvik fremmer forslag til valgkomiteen umiddelbart etter 
kontaktkonferansen.  

  

10. Eventuelt   
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• Prisoppgaver 
Under diskusjon om SMS prisoppgaver og hvem som leverer 
besvarelser bør SMS se på virkemidler som kan stimulere yngre 
lovende offiserer og talenter (fra alle forsvarsgrener) i større grad til å 
innlevere oppgaver. 

Æresmedlemskap 
I forkant av Kontaktkonferansen var det fremsendt flere forslag til 
Generalsekretæren om Æresmedlemskap i Sjømilitære Samfund for 
Kommandørkaptein Svein Carl Sivertsen, mangeårig redaktør av NTfS 
og initiativtaker og leder for SMS forlagsvirksomhet. 
Disse forslagene ble utlevert til konferansedeltakerene. 
 
I det ordskiftet som fulgte var det en meget bred enighet og positiv 
reaksjon på at et dette ville være særdeles velfortjent. 
 
I henhold til Sjømilitære Samfunds lover § 3 var de tilstedeværende 
beslutningsdyktig til å fatte et vedtak. 
Under avstemningen som fulgte var resultatet enstemmig. 
Dette gir følgende vedtak: 

• Kommandørkaptein Svein Carl Sivertsen opptas som 
æresmedlem av Sjømilitære Samfund med virkning fra 
5 desember 2003.  

11. Avslutning ved Presidenten 
- Sjøforsvarets utfordringer er SMS utfordringer. 
- God kontaktkonferanse med høy temperatur og gode innspill 
- Viktig å huske at SMS er en ideell forening som krever et aktivt 
   og engasjert styre, et avpasset aktivitetsprogram og målrettet 
   engasjement. 
-  Kontaktkonferansens mål er nådd. Konferansen har lagt viktig 
   grunnlag og forankring for hovedstyrets virke i kommende  
   periode.  
- Spesiell takk til J Børresen/R Gjelsten for forslag til seminar 
   tema, Husstyret v/ J Lund, Generalsekretær, Valgkomitee og  
   kontaktkonferansens deletagere.  
- Det er en ære å kunne få informere S C Sivertsen om 
   forestående æresmedlemskap i Sjømilitære Samfund .   

  

 

Sted og dato: Bergen, 7 mars 2003 Signatur: Roald Sivertsen, Referent 

 


