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SMS Kontaktkonferanse 
 

Tid (dato, fra kl til kl): 15.-16.februar 2007 Sted: Hurtigruten 
Innkalt av (avd og person): Generalsekretær Bjørn Krohn 
Ordstyrer: Generalsekretær Referent: Max J Hermansen / Stig Berg 
Deltakere: Se vedlagte deltagerliste, 31 personer 

 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist 

1.  Velkommen – hvorfor er vi her ved Presidenten 

Presidenten ønsket deltakerne velkommen og påpekte 
viktigheten at innspill i forsvarsdebatten og at dette var 
tidspunktet å komme med disse. 

Uenighet kan være sunt og ønskelig, men debatten må være 
slik at Sjøforsvaret ikke blir skadelidende. 

 Utover dette gikk Presidenten igjennom konferansens agenda. 

  

2.  SMS Informasjonsstrategi for 2007 ved Generalsekretæren. 

2007 blir et spesielt viktig år mtp Forsvarsstudien (Sep), 
Forsvarspolitisk utvalg (okt) og Langtidsplanen for Forsvaret 
2009-2013. 

Vi får en moderne marine som opprettholder det kritiske 
minimum. 

SMS skal ikke argumentere mot kapasiteter i andre forsvars 
grener, kun for Marinens kapasiteter. 

Personellmangel et stort problem. 

Hvordan skal SMS legge sin informasjonsstrategi opp mot de 
utfordringer som vi står ovenfor? 

Generalsekretæren avslutte sin 10 minutter innledning med å 
åpne for debatt. 

Følgende tok ordet i debatten: 

Egil J Eikanger, Torolf Rein, Jacob Børresen, Thor Christian 
Hallin, Ingvald Lunde, Gunnar Vetlejord, Frode Løseth, 
Håkon Tronstad, Thomas Slensvik, Rune Fromreide, Bjørn 
Schjerven, Per Kartvedt 

Det kom opp gode forslag til hvordan SMS kan spisse sitt 
rekrutterings fremstøt mot yngre ansatte i Sjøforsvaret. 

Det ble sagt at man må skille mellom intern rekruttering og 
ekstern profilering. 
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Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

SMS må være klare på hvem organisasjonen ønsker å være et 
talerør for. 

Hovedstyret utformer Strategi og plan for informasjonsvirk-
somheten i 2007 basert på innspillene fra konferansen. 

 

3.  Hvilken rolle skal SMS fylle? 

Redaktør for NTfS innledet. 

Hvordan er vi? 

Hvordan bør vi være? 

Hvordan kommer vi til å bli? 

Påstand: Vi er ikke aktive i det offentlige rom. 

Følgende tok i ordet i den påfølgende debatten: 

Thor Christian Hallin 

Jacob Børresen – Viktig at SMS er en uavhengig organisasjon 
som kan mene ting om Sjøforsvaret. 

Åsmund Andersen, Max Hermansen. 

Svein Erik Kvalvaag – ønsket velkommen til Sunnmøre ☺ 

Håkon Tronstad, Ingvald Lunde, Jan Sommerfeldt-Pettersen,  

Hans Christian Smith-Sivertsen, Stig Berg 

Synspunktene var differensierte og interessante. Hvor aktive 
skal vi være, hvem skal være aktive og hvor stor kapasitet har 
vi til å drive informasjons- og påvirkningsarbeid. 

Ses i sammenheng med utformingen av pkt 2 

  

4.  SMS Handlingsplan 

Knut Rosenlund innledet 

Hvordan har utviklingen vært og hva er utfordringene. 

• Admiral til Bergen 

Følgende deltok i debatten 

Håkon Tronstad, Jacob Børresen, Rune Fromereide, Stig 
Berg, Egil J Eikanger, Frode Løseth, Bjørn Schjerven, 
Torolf Rein 

Det vil ikke bli kjørt høy profil på admiral-saken, men desto 
høyere på personell. 

  

5.  Tema Sjømaktseminar 2008 

Foreslåtte tema fra evelueringsskjema 
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• Internasjonale operasjoner 

• Personell 

• Materiell 

• Totalforsvaret 

• Norsk suverenitet i et internasjonalt århundre 

• Samme som sist (Nord-områdene) 

 

Debatt – Kvalvaag ordstyrer. Børresen kommenterer 
underveis. 

Det er temaene sikkerhetspolitikk og personell som 
diskusjonen dreier seg mest om. 

Ingvald Lunde, Stig Berg, Egil J Eikanger, Max Hermansen, 
Torolf Rein, Stein Erik Sund, Kjell Knut Aabrek,  

Thomas Slensvik, Tone Størksen, Tom Knudsen, Per 
Kartvedt, Brede Gislefoss, Rune Fromereide. 

Det kommer opp forslag om å ha sikkerhetspolitikk som 
hovedtema. 

Oppsummering: 

Sikkerhetspolitisk hovedtema 

Sjøforsvaret – et sikkerhetspolitisk verktøy. 

Det generelle bildet og Sjøforsvarets plass. Hvordan fortoner 
den sikkerhetspolitiske situasjonen seg i dag. 

 

6.  Info fra Kontaktpersonene. 

Espen Wold – Sørlandet. 

Prøver å dra i gang aktivitet i samarbeid med Kristiansand 
Militære Samfunn. 

Fortalte om fasiliteter og møter i området. 

 

Anders Hegland - Stavanger 

Liten aktivitet – ambisjoner om å revitalisere Rogaland 
Sjømilitære Forum. 

Aktivitet rund M/K Andholmen 

 

  

7.  Samfundsbygningen i Horten ved Husfar Tom Knudsen 

Tom Knudsen gikk i gjennom historikken til huset, mål og 
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strategi, forhold rundt festetomt, eierskap osv. 

Festetomt på 7214 m2 eid av FD festet av SMS etter kontrakt 
fra 1882. 

Bygningen påkostet ca 7,5 mill siden 1990 

Gjenstående kostnader ca 3,5 mill – derav ca 900.000 på 2007 
budsjettet. 

Den økonomiske situasjonen er god. 

Festetomt 7,2 mål iht skjøte, 6,6 mål ihht Forsvarsbygg og 
kontrakter. 

Tomten tilbudt til overtakelse for 2,1 mill i 2003. 

Strategi: 

Få tinglyst veirett. 

Få fastsatt tomtegrense, overta festetomten så billig som 
mulig. 

 

Internat 

Reise et internat på 30-40 rom på parkeringsplassen. Pris ca 
35 mill. Finansiering ikke klar. 

Det vil nok være forretningsmessig grunnlag for et slik bygg. 

Eierskap 

Drift av samfunnsbygningen og internatet må gjøres av 
samme selskap. 

Husstyret 1-pri er SMS som eiere, sekundært en stiftelse med 
SMS som en av eierne. 

Generalsekretæren la frem hovedstyrets syn på saken. 

I debatten som fulgte tok følgende ordet. 

Håkon Tronstad, Egil J Eikanger, Jacob Børresen, Ingvald 
Lunde, Rune Fromereide, Merete Evensen, Svein Erik 
Kvalvaag, Thomas Slensvik 

Diskusjonen viste delte meninger om SMS’ fremtidige 
eierskap av Samfundsbygningen. Det ble stilt spørsmål om det 
er SMS’ formål å drive hotell i Horten. Det er det selvsagt 
ikke, men det er viktig som eier av bygningen, å bidra til å 
tilrettelegge for at seriøse drivere vil påta seg oppgaven over 
tid. 

Tom Knudsen oppsummerte med at den viktigste saken nå var 
tomtefestesaken, - deretter må man fortsette diskusjonen om 
husets fremtid. 
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8.  Norsk Tidskrift for Sjøvesen 

Layout hadde vært uendret de siste 25 år. Tidligere redaktør 
Svein Carl Sivertsen har lagt ned et fantastisk arbeid gjennom 
25 år. 

Med ny redaktør følger ny Lay out. 

Redaktøren ønsket kortere artikler. En dreining bort fra de 
lange artiklene oppsatt etter stabsmetodikk. 

Problemer med å få inn stoff i tide. (Det er lettere å love enn å 
levere).  

Avtaler om faste innleveringer av artikler. 

Et medlemsblad – gjør det mer interessant.  

Hvilken type stoff skal vi ha? Det som rører seg i 
Sjøforsvaret. Viktig med bredde. 

Det er dyrt å sende tidsskriftet hjem til hver enkelt, men det 
lønner seg og gir flere lesere. I tillegg distribueres bladet til 
avdelinger og avisredaksjoner. 

Hvor går veien videre? Redaktøren mener vi er på rett spor. 

Ønske om et mer aktivt redaksjonsråd. 

Følgende tok ordet i debatten: 

Egil J Eikanger, Jacob Børresen, Espen Wold, Håkon 
Tronstad, Ingvald Lunde 

Helge Bertheussen, Rune Fromereide 

  

9.  SMS Forlagsvirksomhet. 

Max Hermansen orienterte om forlagets intensjoner for 
fremtiden og loddet interessen for forskjellige manus som kan 
være av interesse å søke og få gitt ut. Han vurderer diverse 
konsepter.  

Vanskelig å få klare tilbakemeldinger fra konferansen, men 
allikevel fremkom en del viktige synspunkter. Blant annet ble 
viktigheten av god disponering (herunder lay out) av boken 
understreket av personer med erfaring. Likeledes kontroll av 
at opplysninger som fremkommer, medfører riktighet. Det er 
viktig i krigshistoriske verk. 

  

10. SMS kontakt Bodø – Helge Bertheussen 

Et håp om litt aktivitet i Bodø – ingen aktivitet de siste 2 år. 

Bodø og LDKN generelt preget av Luftforsvarets offiserer. 
Sjøforsvaret er i stor grad representert ved Kystvakten, - hvor 
SMS har relativt få medlemmer. 
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11. FS 07 – Per Kartvedt 

Fremtidens forsvar som formes. Man kan ikke som 
representant for Sjøforsvaret være opptatt av å fremme egen 
forsvarsgren i en slik prosess.  

Viktig med en rød tråd i prosessen slik at man skal kunne 
skjønne rasjonale i de forslag som kommer. 

Strukturen skal bestå av komplementære elementer. Skal 
kunne løse scenariene som ligger til grunn. 

Innsats forsvar. Det skal ikke kunne kjempe en krig i Norge.  

( kun løse kriser) 

Viktig å få korrigert kursen etter Forsvarspolitisk Utvalgs 
anbefalinger slik at politikerne blir ansvarliggjort når de fatter 
beslutninger. 

  

12. Avslutning ved President Åsmund Andersen. 

Takket for en fin konferanse. Mange gode bidrag som skal bli 
brukt i det videre arbeid. 

  

 

Observatører:  
Sted og dato: Bergen, 16. februar 2007 Signatur: Stig Berg/s/ Max J Hermansen/s 

 


