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MARINEN

Marinen består av Kysteskadren, Kystvakten og
Sjøforsvarets skoler. Kysteskadren er Marinens
operative styrke på sjø og land, mens Kystvaktens
primæroppgave er arbeidet med å kontrollere og
bevare ressursene i havet. Marinen har totalt 
5000 ansatte.

Norge har en svært lang kystlinje og kontrollerer 
et havområde som er nesten syv ganger så stort 
som vårt fastlandsareal. De maritime styrkene  har
en viktig nasjonal rolle i ansvaret med å overvåke 
og håndheve suverenitet i dette vidstrakte området.
Samtidig fyller avdelingene i Marinen de 
internasjonale forpliktelsene gjennom deltakelse 
i Forsvarets innsatsstyrker/Sjø (FIST/Sjø). 

LEDER: VELKOMMEN SOM LESER!
Det skjer mye i Marinen om dagen. Marinen
har som Forsvarets maritime kapasitet stor
internasjonal deltakelse med strålende
tilbakemeldinger fra våre samarbeidspart-
nere. Vi har solide folk som viser stort enga-
sjement. Vi har kommet langt i omstillingsar-
beidet og det vises stor forståelse for mariti-
me problemstillinger. På tross av denne med-
vinden står vi overfor mange og store utfor-
dringer, større enn mange er klar over. 

Vi er i ferd med å anskaffe nye fartøyer. Dette
vil gi oss et skikkelig løft og en moderne
marine. Nytt fartøysmateriell er imidlertid
kostbart og ressurskrevende både i anskaf-
felse og drift. Vi må derfor finne frem til et
seilingsmønster som gir mest mulig effektiv
trening og øving. Kysteskadrens effektivitet
måles som kjent ikke i antall seilingsdøgn,
men i vår evne til å løse de oppdragene vi blir
tildelt. En annen stor utfordring er å legge til
rette for lang sjøtjeneste og deployeringer
samtidig som våre offiserer og mannskaper
kan ha et fornuftig familieliv. 

Vi er i utvikling, og vi har tatt fatt på disse
utfordringene. Vi skal ta med oss det beste av
Marinens tradisjoner når vi går løs på dagens
og morgendagens problemstillinger. Vi går i
retning av en mer profesjonell Marine, en
naturlig konsekvens av den teknologiske
utviklingen og de sikkerhetspolitiske
beslutningene som er tatt. 

Hver gang vi går fra kai skal vi ha et
klart mål med de øvelsene som står
på programmet. De skal være
gjennomgått, spilt i simulator og
diskutert i taktiske spill, og vi skal
analysere i etterkant slik at vi hele
tiden utvikler oss. Arbeidet med å
”transformere” Marinen går
videre med sjefene for
Kysteskadren, Sjøforsvarets sko-
ler og Kystvakten i førersetet.
Mange gode innspill kom inn
under vår maritime tenkepause
første uken etter jul. 

Et av suksesskriteriene for å nå
våre mål er effektiv og målrettet
kommunikasjon. Marinen er helt
avhengig av at medarbeiderne

våre snakker sammen. Uten målrettet kom-
munikasjon vil vi ikke klare å løse oppdra-
gene våre. God, korrekt og riktig rettet kom-
munikasjon er et krav fra samfunnet, og vik-
tig for at omverdenen skal ha forståelse for
det vi bedriver. Kommunikasjon, intern og
ekstern, er et lederansvar, men vi må alle
bidra.

Jeg håper at vårt nye magasin ”I Marinen” vil
styrke kommunikasjonsprosessene i Marinen.
Jeg ønsker at I Marinen skal være et magasin
som favner hele Marinen og jeg håper på stor
deltakelse fra de ulike avdelingene når det
gjelder å komme med innspill og delta i
utformingen av magasinet og av fremtiden
vår. 

Jeg håper I Marinen vil stimulere sine lesere,
og øke engasjementet ytterligere i vår lille
organisasjon. Gjennom god intern og ekstern
kommunikasjon skal vi sammen forme
Marinen som den fantastisk spennende
arbeidsplass Marinen er.

God lesing !

Kontreadmiral Jan Erik Finseth
Flaggkommandør Trond Grytting
Flaggkommandør Atle Karlsvik
Flaggkommandør Geir Osen
Kontreadmiral Arild Sandbekk

Generalinspektør i Sjøforsvaret
Sjefen for Kysteskadren
Sjefen for Sjøforsvarets skoler
Sjefen for Kystvakten
Kommandør for sjøstridskreftene
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- Jeg ser fram til å komme meg
sørover igjen, sa 20 år gamle
Rune Isaksen til I Marinen før
KNM Måløy forlot Haakonsvern
for på nytt bli med i Natos
stående minerydderstyrke,
Mcmfornorth.  

Dette er andre gang 20-åringen deltar i et
internasjonalt oppdrag i løpet av verneplikten.
I høst var han med KNM Oksøy som 
sonaroperatør, noe han tenker tilbake 
på som en svært fin opplevelse. 
- Selv om det blir ekstra med vakter og man
fort kan bli lei, er det ingenting i forhold til
hva man får oppleve, mener han. 
For Linn Elin Rødal (20) er det første gang hun
er med på utenlandstjeneste og det hun er
mest spent på er om hun blir sjøsyk eller ikke.
- Jeg tror det kommer til å bli artig. Har hørt

historier fra de som har vært med på dette
før, og det høres jo veldig spennende ut.
Røldal seiler som assistent innen både
sanitet og navigasjon. 
- Det skjer forhåpentligvis få eller ingen 
ulykker og det å være sanitetsassistent blir
bare en bijobb.  
Norske minekrigsfartøyer deltar nå på 
kontinuerlig basis i Natos minerydderstyrke.
KNM Måløy gikk inn i styrken 13. oktober
2003 og fortsetter frem til påske 2004. 
Da overtar KNM Hinnøy. Fra mai 2004 
får minerydderstyrken norsk ledelse.

side 10-11 OPPDRAG IRAK
- om Norges deltakelse

side 18-19 -TA SIKKERHETEN ALVORLIG
oppfordrer Jan 
Sommerfelt-Pettersen

side 20-21 DAGBOK
- fra rekruttskolen

- Døp fregatten KNM ”Harstad”
Ordfører Halvar Hansen i Harstad 
oppfordrer Sjøforsvaret til at en av de 
nye fregattene må hete KNM Harstad. 
Harstad tidende, 16. januar 2004

- Det fremstår som oss underlig at 
vi nå skal rette fokus mot å løse et
problem som ikke eksisterer.
Beordring til militære operasjoner 
i utlandet er et svært dramatisk
inngrep i den enkelts liv. 
Leder Didrik Coucheron i Befalets 
fellesorganisasjon om forslaget 
om tvungen krigsbeordring. 
NRK, 14. januar 2004

- Dette var veldig interessant for 
oss som ofte er i opposisjon. 
Det er positivt for oss å kunne
diskutere med så kompetente 
personer som man finner her. 
SV-leder, Kristin Halvorsen, etter besøk 
på Forsvarets fellesoperative hovedkvarter 
i  Stavanger
VG, 6. januar 2004. 

- Vi vet ikke hvor mye vi kan
spare på å konkurranseutsette
driften av Haakonsvern, fordi 
vi ikke vet hva det koster 
å drive basen. 
Administrerende direktør i Forsvarets
Logistikkorganisasjon Erik Hernes 
kommenterer til Aftenposten at Forsvaret 
i løpet av året vil overlate driften av
marinebasen Haakonsvern til private. 
Aftenposten, 1. januar 2004.

INNHOLD

PÅ OPPDRAG NÅ

- Ser frem til internasjonalt oppdrag 

Minedykkerkommandoen
deltar med seks 
eksplosivryddere sammen
med Hærens ingeniør-
bataljon i Irak. 
Oppdraget til kommandoen
varer fra januar-juni 2004. 

Minekrigsfartøyet KNM
Måløy er en del av 
Natos minerydderstyrke,
Mcmfornorth. Måløy har et
mannskap på 36. Norge sei-
ler nå kontinuerlig i denne
Nato-styrken. Måløy skal
delta frem til påske. 
Da overtar KNM Hinnøy. 

Fregatten KNM Narvik 
skal fra slutten av februar
2004 være med i Natos 
stående atlanterhavsstyrke,
Stanavforlant. 
Narvik skal være med i
Nato-styrken i 6 måneder.
Fartøyet har et mannskap
på 120. 

KLIPP

Rune Isaksen og Linn Elin Rødal er med KNM
Måløy i NATO-oppdrag
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KYSTESKVADREN

HAAKONSVERN/VATLESTRAUMEN:
I redningsaksjonen som ble satt i
gang etter at frakteskipet
”Rocknes” grunnstøtte og forliste
i Vatlestraumen spilte Marinens
ressurser en sentral rolle. Politi
og Brannvesen skryter uhemmet
av innsatsen som ble gjort for å
redde mannskapet på havaristen. 

Øyvind Breivik

- Uten Marinens innsats ville vi vært i en 
skikkelig knipe, sier Harald Andersen, 
lensmann i Laksevåg. Han var skadesteds-
leder under redningsarbeidet i Vatlestraumen.
Politiet og Brannvesenet samarbeidet tett
med Marinen i etterkant av tragedien som
utspant seg 19. januar. 

Ressurser til disposisjon
- Det er klart at når en ulykke av en slik
karakter skjer, bidrar vi med alt vi kan sette
inn. Vi har mange ressurser, og det er vårt
ansvar å bruke disse for å prøve å redde liv,
sier sjefen for marinebasen Haakonsvern,
kommandør Åsmund Andersen. 
Politiet og Hovedredningssentralen var
ansvarlige for redningsaksjonen, mens
Kystverket har ansvaret for å rydde opp etter
forliset. Av den grunn opprettet Kystverket et
depot på kystvaktkaien på Haakonsvern og
etablerte samtidig pressesenter på 
befalsforlegningen Briggen.
I alt deltok Marinen med 16 fartøyer og
omtrent 200 mennesker i redningsaksjonen.
Dessuten ble blant annet dykkere og dykker-
utstyr, skjærebrennere, redningsvester og
lykter stilt til disposisjon.

On sea coordinator
KV Titran ble kort tid etter forliset valgt til 
”On sea coordinator”. Det vil si at Politiet
ledet redningsoperasjonen fra kystvaktskipet.
Skadestedsleder, lensmann Harald Andersen
samarbeidet tett med skipssjefen om bord,
løytnant Terje Karoliussen. 
- Både skipssjefen og mannskapet gjorde 
en kjempejobb, sier lensmannen. 
Skipssjefen på KV Titran opplyser at skipet
har blitt brukt i samarbeid med Politiet i søk-
og redningsaksjoner tidligere, men at dette
var det vanskeligste scenarioet mannskapet
hadde møtt til nå. 
- Fartøyet drev og vi visste at det var 
mennesker om bord, så vi måtte stoppe det
og stabilisere det før vi kunne komme i gang
med å frigjøre de innesperrede menneskene,
sier han. Det ble tatt en avgjørelse om å skyve
”Rocknes” opp i fjæresteinene. 

Trengte mye utstyr
- I en slik situasjon var det viktig for oss å få
tilgang til mye og riktig utstyr så fort som
mulig. Dette gikk veldig bra. Vi fikk skaffet til
veie alt som trengtes og jeg kan nesten ikke
få rost Marinen nok for den innsatsen som ble 

nedlagt, sier lensmannen fornøyd. - Jeg er
imponert over mannskapet på KV Titran. Den
fagkunnskapen og roen mannskapet viste i en
så vanskelig situasjon er veldig god. 
Teknisk leder for redningsarbeidet ved
”Rocknes”, Leif Linde fra Bergen Brannvesen
sier samarbeidet på tvers av etater og 
bransjer i redningsarbeidet gikk helt etter
læreboken. 
- Brannvesenet, Politiet og
Ambulansetjenesten samarbeider tett på
tvers av etatene og holder ofte møter for å
være best mulig forberedt på å koordinere en
slik katastrofe. Kanskje burde Forsvaret vært
med på flere av disse møtene, sier han.
Likevel er han ikke overrasket over at 
samarbeidet gikk etter læreboken. - Både
Brannvesenet, Politiet og Forsvaret bygger på
en ganske lik plattform. Derfor har vi lett for å
forstå hverandre.

Arbeidet ikke over
Kystvaktskvadron sør er for tiden travelt 
opptatt med å begrense miljøskadene etter
forliset. Etter å ha stilt sine fartøy til 
disposisjon, ble tre av KV Sørs fire større 
fartøyer satt til oljevernsarbeid. 
- Mannskapene har gjort mye bra arbeid til
nå, men fremdeles gjenstår det mye før jobben
er gjort, sier sjefen for Kystvaktskvadron Sør,
kommandørkaptein Yngve Kristiansen. Det er
anslått at ”Rocknes” hadde 150 – 200 tonn
olje om bord da det havarerte. 23. januar
hadde det blitt tatt opp ca 160 tonn olje-
emulgat. Av disse 160 tonnene utgjør 20 – 30%
vann og mye av oljen fra havaristen har alle
rede lagt seg i fjæresteinene og må vaskes 
og spyles bort.

Fartøyene som opererer i området har til 
dels blitt veldig tilgriset av olje og
K0ristiansen sier at det derfor er
viktig å sette av tid til en
grundig rengjøring 
når arbeidet blir
avsluttet. 

- FANTASTISK SAMARBEID

Lensmannen i Laksevåg, Harald Andersen
samen med Terje Karoliussen fra
Kystvakten og Leif Linde fra Bergen
Brannvesen.

Det 166 meter lange frakteskipet
”Rocknes” kantret i Vatlestraumen 
19 januar ved 1630-tiden. Om bord 
befant 30 mennesker seg da ulykken 
inntraff. 12 personer overlevde forliset,
mens de resterende 18 omkom. 



Internasjonal handel er økende og vi blir i stadig større grad avhengig 
av hverandre. Varer og tjenester eksporteres og importeres i økende
tempo. Det samme gjør terrorisme og usikkerhet. 
Beskyttelse av sivil og militær skipsfart i områder med høy risiko og 
terrortrussel vil etter all sannsynlighet bli en stadig viktigere oppgave 
for maritime styrker i årene fremover. Samtidig vil det være viktig å 
kunne sikre tilgang til fremmede kyster. Hensikten kan være å bidra 
til at militære styrker kan landsettes, eller det kan være å sikre 
ilandføringen av hjelpearbeid eller evakuering av sivile. 

Felles for disse eksemplene er at maritime styrker opererer i nærhet 
til land. Norge kom ut av den kalde krigen med spesielle forutsetninger 
til å håndtere dette skiftet og har alltid vært gode på maritime 
operasjoner i kompliserte farvann.

KYSTNÆRE
KAPASITETER 



FREGATTER:
Den nye Fridtjof Nansen-
klassen med helikopter-
typen NH-90 vil kunne
operere i 30 dager uten
forsyninger til havs.
Fregattene vil kunne være
kommandofartøy med det
taktiske ledelsesele-
mentet Norwegian Task
Group embarkert.

KYSTVAKTEN:
Overvåking til havs.
Nasjonal suverenitet 
og jurisdiksjon. 

ORION-FLY:
Driver generell overvåking
og operasjoner spesielt
rettet mot anti-ubåt.

MINEDYKKERKOMMANDOEN:
Opererer ofte sammen 
med minekrigsfartøyene.
Rydder miner i sjø og på
land. Er en enhet som 
tidlig i operasjonen kan bli
sendt inn i et kystområde.

MINEKRIGSFARTØYER:
Minesveipere og mine-
jaktfartøyer som har som
hovedoppgave å oppdage
og nøytralisere sjøminer.

UNDERVANNSBÅTER:
Et fartøy det er svært
vanskelig å oppdage og
bekjempe.
Kan utføre en rekke 
oppgaver som overvåking
i sjø og mot land. 

MARINENS KYSTNÆRE KAPASITETER:



MARINEJEGERKOMMANDOEN:
Maritim spesialstyrke som har utført
flere viktige internasjonale oppgaver i
senere tid. Skal forstå og beherske
maritime element for å utføre spesial-
operasjoner som den regulære marinen
ikke kan håndtere.

MTB (SKJOLD-KLASSEN):
Stor operasjonsradius. Har evne til å operere i åpne
farvann. Stor våpenkraft, høyt fartspotensial og lang
utholdenhet. Fremtidsrelevante fartøy som i tillegg 
til å løse dagens MTB-oppgaver, også innehar 
kapasiteter som en korvett både nasjonalt og 
internasjonalt. 

MTB (HAUK-KLASSEN):
Tradisjonell MTB med tydelig bedret kapasitet (nå
Super-Hauk). Kapasiteten evner å løse en rekke 
oppdrag i fred, krise og krig, både i nasjonal og 
internasjonal sammenheng. 

UAV (Unmaned air vehicle): Driver overvåking 
og rekognosering inn mot og i kystfarvann.

KYSTJEGERKOMMANDOEN:
Konsept i utvikling. Ambisjonene er at
enheten skal operere som en selvs-
tendig kampenhet integrert i Norwegian
Task Group (taktisk ledelseselement).
Skal inngå i Joint/ISTAR-oppsetning,
eller i Nato Response Force (NRF) sam-
men med engelske og nederlandske
amfibiestyrker. 

GRIPBARE TIL BRUK NASJONALT OG INTERNASJONALT
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- Truslene finnes nærmere 
kysten enn før, gjerne i form av
asymmetrisk karakter, sier
Generalinspektør Jan Eirik
Finseth. Derfor fortsetter
Marinen utviklingen for å bli en
av verdens beste på kystnære
operasjoner. 

Vidar Hope

- I dag er det ingen som kan utfordre den
vestlige verden på det åpne havet, og slik vil
det være i overskuelig fremtid. Samtidig har
andre trusler vokst frem og vi får andre 
maritime utfordringer, sier kontreadmiral
Finseth. Marinen ser seg derfor om etter nye
måter å håndtere den nye trusselen. 
Littoral warfare, eller maritime operasjoner 
i kystfarvann, blir veien å gå, og her er 
lille Norge spesialister.
Med lang fartstid i trange, kystnære 
farvann, har Marinen kommet et langt skritt 
i forhold til å beherske dagens asymmetriske
trusselbilde. 
- Marinens arv består blant annet i 
kompetanse til å finne undervannsbåter og
miner i grunne farvann med kompliserte 
temperaturskikt. Til å navigere effektivt
mellom holmer og skjær slik at topografien
kan utnyttes til egen fordel, og til å håndtere

de utfordringer som kysten fører med seg 
ved bruk av for eksempel radar og samband,
forteller Generalinspektøren. 

En ny tid
Med økende internasjonal handel blir 
nasjonene i stadig større grad avhengig av
hverandre. Dagens krigføring skjer ikke 
lenger i form av tradisjonelle invasjoner, 
men mer i utforutsigbar sammenheng.
- Det kan være i form av konvensjonelle 
ubåter, miner, hurtiggående fartøyer med
konvensjonelle våpen, eller lastet med
sprengstoff, eller for den saks skyld land-
baserte våpen, sier Finseth. - Varer og 
tjenester eksporteres og importeres i økende
tempo, men det samme gjør terrorisme og
usikkerheten, legger han til. 
Flaggkommandør Trond Grytting er sjef for
både Kysteskadren og Forsvarets innsat-
styrker/Sjø (FIST/Sjø). Han ser for seg økt
aktivitet i kystnære operasjoner både 
nasjonalt og internasjonalt. Siden slutten av
den kalde krigen har Marinen deltatt i ti 
operasjoner med 24 enheter. Nå får Norge
stadig flere internasjonale henvendelser.  
- Marinen er dyktig på kystnære operasjoner
fordi vi har en av de tøffeste kyststrøkene i
verden, sier Grytting og forklarer det hele
med værforholdene, klima og navigasjonsut-
fordringene som venter langs norskekysten. 
- I tillegg har vi variert landterreng, påpeker
han. - Og vi har erfaringer og systemer som
gjør at vi kan operere i dette farvannet. 

Gripbare enheter
De kystnære egenskapene kan også bli brukt
i internasjonale operasjoner. Så sent som i
høst kom MTB-skvadronen hjem etter seks
måneders eskorte- og patruljetjeneste under
Nato-operasjonen Active Endeavour. Kysten
ved Gibraltarstredet er ikke så ulikt norske-
kysten, noe som gjorde at den norske 
skvadronen tidlig fant seg til rette. Dette er
ett av flere eksempler på at Marinens enheter
er gripbare og kan benyttes hvor som helst. 
Begrepet kystnære operasjoner kan tolkes
forskjellig. Den amerikanske doktrinen 
definerer kystnære operasjoner 200 kilometer
til havs og 100 km inn mot land.
- For noen kan det være en liten fjord, mens
andre definerer det som hele Middelhavet. 
Alt avhenger av operasjon og utfordrerens
karakter, sier Grytting.  

Den store internasjonale interessen rundt de
norske kystnære egenskapene har gjort at
både britiske Royal Marines og nederlandske
Dutch Marines ønsker et samarbeid. 
Så tidlig som i mars ankommer et stort antall
amfibiesoldater fra de to nasjonene til Tromsø
for å delta på øvelse Joint Winter sammen
med nordmennene.  
I dag er alle Kysteskadrens enheter meldt inn
i FIST/Sjø og Nato Response Force. 
De står lett håndgripelig for politikerne og
kan benyttes hvor som helst i verden.

Trener i verdens tøffeste kyststrøk
SPESIALISTER PÅ KYSTNÆRE OPERASJONER



Er du inne til førstegangstjeneste 
og trives godt med det? 
Da ønsker Marinen at du fortsetter
for videre jobb og utdanning. 

Katrine Gramshaug

Innspurten for rekrutteringsarbeidet til
Marinen er i gang. 1. mars er det søknadsfrist
for lærlingordningen og 15. april går fristen 
for å søke befalsskolen ut.  Hvert år trenger
Marinen å rekruttere over 300 unge til ulike
utdanningsløp for å sikre seg nok kvalifisert
personell. 
- Det siste året har vi satset spesielt sterkt på
internrekruttering. For Marinen er det jo en
unik mulighet å bruke førstegangstjenesten til
videre rekruttering,  forteller rekrutterings-
offiser ved Sjøforsvarets skoler, orlogskaptein
Ole Jørgen Eikanger. Han poengterer at dette
er viktig slik at de som er inne til førstegangs-
tjeneste skal se at det er en fremtid å jobbe i
Marinen. 
- Det skal være en motivasjonsfaktor for 
å gjøre en god jobb, understreker han. 

Ønsker gaster som trives
Derfor satser Marinen spesielt på å nå gaster,
vervede og unge befal i rekrutteringsarbeidet.
-  På den måten kan vi rekruttere de som
allerede kjenner Marinen, og vet hvordan 
det er å være på fartøy, forteller Eikanger. 
For å nå ut til alle fartøy og avdelinger er
Marinen i gang med å utdanne flere lokale
rekrutteringsoffiserer i Kystvakten og
Kysteskadren. – Da blir innformasjon om de
ulike mulighetene som finnes, både av 
utdanning og jobbmuligheter, lettere 
tilgjengelig, påpeker Eikanger. 
Sjøforsvarets skoler satser også på å ha
rekrutteringsoffiserer som besøker fartøyer og
avdelinger. - Under Flotex 2003 seilte vi blant
annet med både fregatt og MTB-er, og 
vi vil gjøre det samme på øvelsene fremover. 

- Det vi ofte opplever er at mannskap blir
anbefalt fra fartøyets side å søke
Sjøkrigsskolen, men så viser det seg at 
kandidatene mangler formelle krav og da blir
søknaden bare lagt vekk, forteller Eikanger.
Han påpeker at slike situasjoner unngår 
man ved å være tydeligere til stede og gi 
opplysninger om mulighetene hver enkelt 
har for å kvalifisere seg for den utdanningen
de ønsker. 

Gjør Marinen attraktiv 
Rekrutteringsoffiserene fra Marinen er også
ute og møter ungdom som ennå ikke har 
valgt hvilken utdanning de skal ta. 
- Hovedfokuset vårt på den eksterne rekrut-
teringen er gutter og jenter mellom 15 og 18
år for å påvirke valgene deres, både når det
gjelder førstegangstjeneste og utdanning. 
– Vi vil rett og slett gjøre Marinen attraktiv og
vise at Marinen er et valg når de skal finne ut
av hva de skal bli, forteller Eikanger. 
Rekruttering er et gedigent samarbeidsprosjekt
på tvers i Marinen og Forsvaret. Under Flotex i
november samarbeidet Marinen med
Luftforsvaret om ”Operasjon Nordlys”, en
rekrutteringssatsing i de nordligste fylkene.
Den generelle rekrutteringen blir organisert
gjennom Vernepliktsverket, og samtlige videre-
gående skoler i landet blir besøkt av noen fra
Forsvaret. 
– Marinen ønsker å gi de vi møter en positiv 
opplevelse slik at de unge skjønner at Marinen
er noe de kan identifisere seg med. 
Da fokuserer vi på utdanning, jobb og 
den hverdagen man har i Marinen.

JOIN! Marinen nå
All markedsføring av utdanning og rekruttering
i Marinen går nå under ”JOIN! Marinen”. 
– Dette ble lansert under Forsvarsutstillingen
høsten 2003. JOIN! ble godt mottatt av de unge
og standen vi hadde på Forsvarsutstillingen ble
kåret til beste stand,  forteller Ole Jørgen
Eikanger. 

Marinen trenger fornøyde rekrutter 
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GIR EN PRØVESMAK AV FORSVARET

FAKTA
REKRUTTERING
Dette trenger Marinen hvert år:

150 personer til Befalsskolen
90 personer til Sjøkrigsskolen, KS 1. 
50 personer til utskrevet befals-

kurs på KNM Harald Haarfagre. 
90 personer til Befalskurs for 

Marinen (BKMA)

I tillegg kommer Kysteskadren og
Kystvaktens behov for kontraktsbefal 
og Marinens behov for å spesial
utdanne personell til kystjeger, 
minedykker og marinejeger. 

TEKNISK CAMP
20. – 22. februar er det Teknisk Camp på
Haakonsvern og Jørstadmoen. Da inviterer
Forsvaret 50-70 ungdom som studerer realfag
til to opplevelsesrike dager for å gi de et 
innblikk i hva  Forsvaret er. På Haakonsvern
vil deltakerne få både yrkesorientering,
omvisning og mulighet til å prøve seg på
sjøen, og i simulator for første omgang.

JENTECAMP
5. – 7. mars 2004 er det jentecamp på
Jørstadmoen. Campen er lagt opp i den
hensikt å gi jenter en følelse av det å være i
Forsvaret. Her blir man i kledd uniform, delt
inn i lag og forlagt i 7 manns telt. Man må 
forholde seg til befal, lære militær adferd og
gjennomføre ulike faglige utfordringer i 
militær regi.  

Målet med campen er å gi deltagerne 
mulighet til å møte andre likesinnede 
jenter  og jenter som faktisk har valgt
Forsvaret som arbeidsplass. 
Mer informasjon og mulighet for 
påmelding finnes på www.mil.no

Marinen ønsker rekrutter som vil fortsette
når førstegangstjenesten er over.
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PÅ OPPDRAG: BASRA, IRAK

I midten av januar ankom en gruppe på
seks norske minedykkerne. Da hadde 
sjefen for Minedykkerkommandoen, 
orlogskaptein Morten Anders Høvik, vært 
på plass en uke for å legge forholdet best
mulig til rette for eksplosivrydderne fra
Marinen. 
- Laget var ved godt mot da de kom hit 
og de har det bra, forsikrer han på telefon
fra Basra. Eksplosivryddeteamet til
Forsvarets innsatsstyrke/ sjø (FIST/Sjø) er
underlagt britisk taktisk kontroll. Det 
norske teamet samarbeider også med 
danske, nederlandske og italienske 
eksplosivryddere. Administrativt ligger de
under den norske ingeniørbataljonen fra
Hæren, som sammen utgjør Irak 2. 
De norske soldatene skal bidra med hjelp
til gjenoppbygging av Irak. Eksplosivene
minedykkerne skal rydde bort er hoved-
saklig rester fra krigen i fjor. Hele det 
sørlige Irak blir i utgangspunktet arbeids-
området for de norske minedykkerne.
Deriblant den store kystbyen Umm Quaser,
som er en viktig havneby. 

Godt forberedt 
- Vi har brukt svært lang tid til forberedelser
hjemme for å være best mulig rustet til
dette oppdraget. Gjennom samtaler med
prest og psykolog, samt mye egentrening
innenfor skyting og selvforsvar, tror Høvik
det er en godt forberedt gruppe som er klar
for tre måneder tjeneste i et krigsherjet
område. 
Eksplosivryddekapasiteten til Minedykker-

kommandoen kommer til å bli brukt som
en ressurs for hele styrken alt etter behov
både i vann og på land. De er i prinsippet
den eneste avdelingen i styrken som har
kapasitet til å utføre dykkeoppdrag. 
- De norske minedykkerne er en sårt 
tiltrengt kapasitet og kommer til å få mye 
å gjøre. Mange av oppgavene vi utfører vil
være med på å forberede infrastrukturen i
området, sier orlogskapteinen.
Sjefen for Minedykkerkommandoen nevner
sikring av vanningssystem og avløp som 
konkrete arbeidsoppgaver kommandoen 
har å gripe fatt i. 
- Vi vil også fungere som dykkere ved 
oppsetting av midlertidige broer til 
erstatning for de som er sprengt bort, sier
Høvik. Han karakteriserer dykkeoppdragene
som farlige, med mye strøm og dårlig sikt i
elvene. 
Minedykkerne vil også støtte den norske
ingeniørstyrken dersom det er oppdaget
eksplosiver der de skal utføre sitt oppdrag. 

Klare til å gå i gang
Minedykkerne fra Marinen er forlagt 
sammen med den andre norske styrken fra
Hæren. - Samarbeidet fungerer utmerket.
Vi har felles forståelse for oppdraget og jeg
tror mannskapene fra Hæren synes det er
et spennende innslag å jobbe sammen 
med Marinen, sier Høvik. 
- Det er gode fasiliteter i leiren. 
Nå sover vi i telt, men på sikt skal vi 
over i en containerby, noe som blir helt 
nødvendig for å få luftkondisjonering 

BERGEN/BASRA: Temperatur-
måleren viser 40 grader pluss.

Styrtregnet skaper oversvømmelser
i teltet. Om dagen er våpnene ladd

og alltid innen rekkevidde. 
Om natten ligger våpnene rett under

sengen. Slik er hverdagen for 
avdelingen fra Minedykker-

kommandoen som er på plass 
i byen Basra, sør i Irak. 

Katrine Gramshaug 
Foto: Minedykkerkommandoen 

MINEDYKKERKOMMANDOEN 

Minedykkerkommandoen er Forsvarets eneste 
operative stående styrke innenfor EOD (Explosive
Ordnance Disposal). Kommandoen har base ved
Haakonsvern og består hovedsakelig av vervede 
og befal. Minedykkerne er spesialutdannet for å
uskadeliggjøre alle typer eksplosiver under vann,
men kan også utføre eksplosivrydding av alle typer
landvåpen. 
Vernepliktige som vil bli minedykkere kan søke 
seg til et seks uker langt skipsdykkerkurs og ved
bestått kurs gå videre til minedykkerkurset. 
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når temperaturen stiger. Akkurat nå er det
40 varmegrader i området. 
I tillegg har det vært mye regn og flom. 
Høvik innrømmer gjerne at det er en 
utfordring å være der. 
- Våpnene blir så varme at vi må bruke 
hansker for å ta i dem. Vi er nødt til å ta
hensyn til temperaturen når vi jobber og
kan ikke jobbe så fort som når vi er 
hjemme. Det gjør selvsagt at vi må 
bruke lenger tid, sier Høvik.  
Laget som nå er i Irak består stort sett av
folk som har vært i internasjonal tjeneste  
før. 
- Gutta er klare til å begynne og jeg 
personlig har en god følelse for oppdraget,
forteller Høvik.  

Frykter trussel utenfra
Selv om eksplosivryddingen er en 
utfordring, er det likevel trusselen 
utenfra styrken frykter mest. 
- Vi mener den største trusselen er 
grupperinger som ønsker å skade den 
internasjonale styrken på en eller annen
måte. Da er det ingen grunn til å tro at 
de ser forskjell på oss fra Norge og soldater
fra andre land. Vi frykter dette mer enn
selve eksplosivryddingen, mener Høvik.
Det er særlig provisoriske sprengladninger
langs veiene, snikskyting og steinkastning
mot bilene som kan være en trussel for 
styrken. 
Det er satt  i gang flere tiltak for å minske
terrorfaren. 
- For det første ligger selvsagt etterretning i
bunn for oppdragene. Kjøretøyene vi bruker
er også spesialutstyrt med blant annet 
gitter i front for å hindre at steiner 
ødelegger bilene. I tillegg er det våpen i
bilene til bruk for beskyttelse dersom 
noen skulle angripe, forteller Høvik.  
Mannskapet fra Minedykkerkommandoen
har forut for oppdraget fokusert mye på det
regelverket som gjelder for bruk av våpen i
selvforsvar og Høvik er ikke i tvil om at 
mannskapene vet hva de kan gjøre og ikke.
- Troppen har, og må ha, et høyt ferdighets-
nivå på bruk av våpen. Det er et krav at vi
må gå med våpen med skarp ammunisjon
på oss hele tiden, forteller Høvik.
- Vi kan ikke stole på at andre kan støtte
oss hele tiden. Våpnene er bare til bruk for
selvforsvar og vi skal på enhver måte unngå

å komme i strid, men vi skal kunne yte
motstand om noe skulle skje, forklarer
han.  

Spent sivilbefolkning
Den første tiden har gått med til å drive
rekognoseringsarbeid for å forberede 
arbeidet. Det er viktig å være godt kjent i
området. 
- Det er blant annet svært vanskelig å 
navigere her. Veiene har forholdsvis god 
standard, men det er ikke noen form for 
skilting. Dessuten er landskapet helt flatt. 
For å vite med sikkerhet hvor vi befinner 
oss bruker vi GPS, forteller Høvik. 
Sivilbefolkningen i området hvor den norske
Minedykkerkommandoen skal arbeide er 
sjiamuslimer og har lidd kraftig under
Saddam Hussains styre. De militære 
styrkene i området skal blant annet grave
ut store massegraver som en del av 
rettergangen mot eks-presidenten. 
Levekårene blant lokalbefolkningen er 
vanskelige. Arbeidsløsheten er svært stor 
og plyndringen er omfattende. Høvik forteller
at høyspentmastene er blitt revet for å få
fatt i kobberet som sitter i ledningene. 
- Mange er så fattige at de gjør hva som 
helst for å overleve, konstaterer han.  
- Den britiske ledelsen er flink til å 
etablere et godt forhold til lokal-
befolkningen. Det gjør at situasjonen er
mindre spent her enn i Bagdad-regionen. 

Tøffest noen sinne
De klimatiske utfordringene sammen med
trusselbildet gjør dette til kanskje det 
tøffeste oppdraget Minedykkerkommandoen
har vært ute på. 
- Belastningen er høy. Derfor er tre 
måneder i dette oppdraget er nok. 
- Jo lenger man deltar i et slikt oppdrag, 
jo mindre konsentrert og bevisst kan en bli
på sikkerhetsrisikoen. Derfor velger vi å
bytte mannskap etter tre måneder. På den
måten blir en jo ikke så lenge borte fra
familien og det reduserer også  tiden før
kommandoen kan ta på seg neste oppdrag,
forteller Høvik. 

Sjefen for Minedykkerkommandoen vil 
returnere til Norge når han har sikret seg 
at alt er på plass for at den norske 
avdelingen skal utføre oppdragene sine.  

FAKTA NORGES 
DELTAKELSE I IRAK 

Norges  militære deltakelse i 
den internasjonale stabiliserings-
styrken i Irak er delt i to. 
Et ingeniørkompani utvidet med
mine- og eksplosivryddere fra
Marinen i det britiske ansvars-
området, og et mindre antall
stabsoffiserer i den polsk-ledede
divisjonen.

De norske militære bidragene 
til stabiliseringen av Irak har 
hele tiden vært i samsvar med
Sikkerhetsrådets resolusjon 1483
av 22. mai 2003. Bidragene er 
av en slik karakter at det ikke
medfører at Norge får status 
som okkupasjonsmakt.
Premissene er også kommet 
klart til uttrykk i avtaleverket som
ligger til grunn for deltakelsen i
henholdsvis britisk og polsk
ansvarsområde.
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BEFALSUTDANNINGEN I ENDRING

Opptaket på Befalsskolen 
går for skole-året 2004/2005 
som normalt. 
Søknadsfristen er 15. april.  

Sjøforsvarets skoler vurderer å
flytte fag- og bransjeopplæringen

for befalselevene kommende
skoleår fra Befalsskolen i Horten

til etablerte fagmiljøer. 
Mens aspirantperioden, felles-

fagene og skoletoktet gjennom-
føres i Horten, vil avdelinger i

Bergen stå for storparten av
fagopplæringen.

Katrine Gramshaug

- Intensjon med å se på endringer i utdanningen
er å kraftsamle fagmiljøene og unngå at fag-
miljøene er spredt på mange steder, forteller
orlogskaptein Lars Flostrand ved Sjøforsvarets
skoler. Målet er at endringen skal gi både 
økonomiske og faglige gevinster. 
Fra skoleåret 2004/2005 vurderes det å flytte
bransje- og fagopplæringen til allerede etablerte
fagmiljøer. Storparten av denne opplæringen vil
da foregå i Bergen, på KNM Tordenskjold og
Sjøkrigsskolen, men også andre fagmiljøer vil
drive spesialutdanning av befalet. 

Horten foreslått nedlagt
I Forsvarssjefens militærfaglige utredning
(MFU) er det foreslått å legge ned Befalsskolen
for Sjøforsvaret (BSS). I tillegg legges det opp
til en ny befalsutdanning, der utdanningen av
befalet i større grad skjer på avdelingene og
ikke på de etablerte befalsskolene. 
- En flytting av fagutdanning for befal i Marinen
kan skje uavhengig av hva politikerne vedtar ut
fra den framlagte MFU-rapporten. Store deler
av fagutdanningen skjer jo også i dag ved andre
avdelinger enn befalsskolen. Når det gjelder
hvorvidt BSS legges ned avventer Sjøforsvarets
skoler Stortingets behandling av dette 
spørsmålet, forteller Flostrand. 

Dersom omleggingen er gjennomførbar vil
Befalsskolen i Horten fra høsten av bare drive
med grunnleggende befalsutdanning. Dette
utgjør ca seks måneder (opptak og aspirant-

periode, tre måneder med fellesfagundervisning
+ skoletoktet)  av det første året på befals-
skolen. I tillegg vil skolen i skoleåret 04/05 
utdanne 90 befal gjennom befalskurs for
Marinen. Det Marinen nå vurderer, vil ved et
eventuelt stortingsvedtak om endringer av
befalsutdanningen, gjøre Marinen gradvis 
klar til en ny befalsutdanning.

Ønsker rask avklaring
- Sjøforsvarets skoler har nå gitt de ulike 
skolene i oppdrag å se på hvilke konsekvenser
endringen får for de ulike skolene.
Orlogskapteinen rekner med å ha mottatt 
kommentarene fra skolene i løpet av januar og
vil da gå i gang med å se hva som må gjøres
med alt fra forlegning og undervisningslokaler
til å skaffe nok kvalifisert undervisnings-
personell dersom ordningen iverksettes. 
- Dette er en høyt prioritert oppgave for
Sjøforsvarets skoler og det haster å få alt på
plass, understreker Flostrand, som mener det
er viktig å gi forutsigbarhet for de ansatte 
på befalsskolen frem mot høsten. 

Det blir i år kjørt et helt tradisjonelt opptak 
til Befalsskolen for Sjøforsvaret, med samme 
søknadsfrist som før, og arbeidet med å
rekruttere nok kvalifiserte søkere er allerede 
i gang.   
- Det nye utdanningsløpet er fortsatt på 
planleggingsstadiet og vi vil komme tilbake
med mer informasjon til I Marinen i løpet av
våren, avslutter Flostrand.  

De eksisterende ett-årige befal-
skolene med påfølgende plikttjeneste
foreslås avviklet og erstattes med er
mer fleksibelt og praktisk rettet
utdanningsløp over to år (GBU).

GBU-utdanningsnivå vil i fremtiden
nås gjennom tjeneste ved avdeling
som vernepliktig eller vervet ved
avdeling og gjennomført grunn-
leggende befalskurs (GBK). 

Som et av fundamentene i ny 
grunnleggende befalsutdanning
anbefales det å opprette et grunn-
leggende befalskurs (GBK)av ca 3.
måneders varighet. 

Rekruttering til GBU vil foregå på 
to måter. For det første ved lokale
avdelinger under førstegangs-
tjenesten hvor skikkede mannskaper
selekteres eller oppfordres til å søke
GBK. For det andre vil det være mulig
å rekruttere direkte fra videregående
skole gjennom en seleksjonsprosess
på samme måte som i dag.

Kilde: Forsvarssjefens militærfaglige
utredning 2003, side 26, pkt 6.11.1.  

SLIK FORESLÅR 
MFUen Å ENDRE 
BEFALSUTDANNINGEN



HVA VILLE DU SPURT 
GENERALINSPEKTØREN OM 
HVIS DU HADDE SJANSEN?

Nå har du muligheten til å spørre om 
alt det du lurer på, enten du er menig 
eller flaggkommandør. I hver utgave av 
I Marinen vil Generalinspektøren svare 
på spørsmål som er kommet inn 
på intranettet den siste måneden. 

Send spørsmålene til 

redaksjonen@marinen.no.  
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SPØR GENERALINSPEKTØREN

KVINNER TIL FORSVARET?
Hva er grunnen til at det satses så mye på 
å rekruttere jenter til Befalskolen og til
Sjøkrigsskolen, at gutter ikke gidder å søke?  
Nå er det er så mange plasser satt av til 
jenter i forhold til søkere at kampen for å komme
inn for gutter blir så hard at mange ikke gidder å
prøve. Tror du dette er sunt for Forsvaret om en
tenker langsiktig? 
Og er du ikke redd for at Forsvaret på denne
måten mister mange ressurspersoner?
Kvartermester Ole-Morten Snellingen, KNM Narvik

Forsvaret ønsker å rekruttere kvinner til sine skoler
fordi vi mener de bidrar til å heve standarden på
kompetansenivået vårt. Kvinner har tradisjonelt
sett en annen angrepsvinkel til problemløsning enn
menn har, og en organisasjon med for mye menn
kan derfor miste et viktig overtak på en eventuell
fiende ved at vi ikke ser de mulige løsninger som
finnes. 
I 2003 søkte 1709 kvinner og menn om skoleplass
ved Befalsskolen for Sjøforsvaret, av disse kom 155
inn. 15 av disse var kvinner. Det finnes ingen egne
plasser for kvinner, og det er all mulig grunn for
menn å søke. Når kvinner konkurrerer ut menn i
opptaksprosessen, er vi fornøyd med det. Det betyr
at kvinnene er bedre kvalifisert og vi ønsker alltid
de beste kandidatene.
Forsvaret tenker nettopp langsiktig når vi forsøker
å rekruttere kvinner, og hvorvidt det er en kvinne
eller en mann er i utgangspunktet likegyldig. 

GJENINNFØRE MARINEN?
God dag, Admiral. I forbindelse med artikkelen
“Takker for innspill” ser jeg at du konsekvent
bruker Marinen og ikke Sjøforsvaret. Gjelder
“Spør GIS” kun marinens personell og ikke
Sjøforsvarets, eller er vi alle i Marinen nå ?
Med hilsen orlogskaptein Hauk Paulsen,
Sjøheimevernet

Den formelle betegnelsen på Forsvarets maritime
gren er fortsatt Sjøforsvaret, men jeg jobber for å
(gjen)innføre Marinen som paraplynavn. Dette fordi
Marinen mer korrekt beskriver den tjenesten vi i
dag faktisk utfører. Vi har 150 års historie bak oss
med navnet Marinen, men bare 40 år med
Sjøforsvaret. Vi skal være i kontakt med historien,
men likevel tilpasse oss fremtiden. Det tyngste
argumentet er at det norske samfunn anser oss
som en Marine og ikke som Sjøforsvaret. Navnet
Marinen har derfor stor markedsverdi, historisk
sus og er et beskrivende navn på en stolt våpen-
gren. Med bakgrunn i dette er det helt naturlig for
meg å kalle vårt nye magasin ”I Marinen”, og
magasinet skal være et magasin for alle som er
opptatt av Marinen. 

SEILING I NORD?
- Hvorfor vil du konsentrere all seiling til
Bergens-området i fremtiden? Vil ikke det føre til
mindre eller null tilstedeværelse i Nord-Norge?
Med vennlig hilsen kvartermester 
Per Viggo Larsen, KNM Bergen

Marinen skal ikke konsentrere all seiling til Bergens-
området. Vi har mange viktige fredsoperative 
oppgaver som må ivaretas på kysten og i våre 
havområder. Kystvakten er imidlertid den viktigste
”eieren” av tilstedeværelsesbegrepet og de som
gjør jobben i fredstid. Vi har en kystvakt med 22
fartøyer som gjør en veldig bra jobb hver eneste
dag. Kystvakten er en del av Marinen og en viktig
nasjonal ressurs.
For Kysteskadren må seilingsmønsteret endres. 

Det er en helt naturlig konsekvens av den sikker-
hetspolitiske utviklingen. Vi må øve sammen med
andre mariner, og de øver ikke lenger i Nord-
Norge slik de gjorde under den kalde 
krigen. De øver i Nordsjøbassenget, Skagerrak,
rundt de britiske øyer og i Middelhavet. Hvis vi ikke
øver og trener sammen med de, mister vi evnen til
å gjøre noe fornuftig både ute og hjemme. 
Vi skal også effektivisere deler av oppøvingen, ved
hjelp av mer bruk av simulatorene og trenings-
sentrene som finnes i Bergen. Dette henger 
selvsagt også nøye sammen med arbeidet som
pågår for å skape en mer familievennlig og 
forutsigbar tjeneste.

NÅR BLIR DET TO BESETNINGER?
Kystvakten har et rulleringssystem som gjør at de har tre uker på sjøen og 
tre uker hjemme. Når får det sjøgående personellet i Kysteskadren noe lignende? 
Det vil si mulighet til å planlegge ferier, familietid og så videre? 
Med vennlig hilsen løytnant Sigbjørn Vågene, KNM Teist 

En av Marinens største utfordringer fremover er å gi personellet vårt en størst mulig 
forutsigbar hverdag. Gjennom forutsigbarhet vil vi forhåpentligvis gjøre Marinen mer 
familievennlig og det vil være lettere å planlegge et liv også utenom jobb. Kystvaktens 
rulleringssystem er med på å gjøre tjeneste på svært attraktivt, og dette er selvfølgelig
registrert også sentralt. Spørsmålet ditt tar opp et viktig tema, som kom opp på alle de
tjenestesteder Sjøforsvarsstaben besøkte under ”Maritim Workshop” tidlig i januar. 
Jeg vil sammen med min ledergruppe vurdere mulighetene for å legge om dagens system
til et system som gir oss alle større forutsigbarhet. Per i dag er det dessverre ingen 
konkrete planer om å legge om til to puljesystem i Kysteskadren, men med større flyt 
av personell mellom Kystvakt og Kysteskadren, vil vi måtte se på mulige løsninger.
Personellet er uten tvil vår viktigste ressurs. 
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OSLO: I løpet av våren skal
Generalinspektøren innføre
ledelses- og styringsverktøyet
balansert målstyring. Det skal
omgjøre Marinens strategier og
visjoner til håndgripelige mål og
tiltak. På den måten skal Marinen
sikre seg at det rettes fokus mot
de viktige riktige tingene.

Katrine Gramshaug

- Balansert målstyring skal bli ledelsens 
hjelpemiddel for å implementere Marinens
strategier,  samt ivareta en mer helhetlig 
styring. Balansert målstyring bidrar til at 
alle målene ses i sammenheng, hvor de 
økonomiske rammene må veies opp mot
ambisjonsnivå. Samtidig må de kortsiktige
målene også sees i sammenheng med de
langsiktige, forteller Petter Abrahamsen, 

prosjektleder for Balansert målstyring 
i Sjøforsvaret. 
- Det vi ønsker er å skape en enhetlig ledelse
og styring for hele Forsvaret som klarer å
omgjøre strategier til operative og forståelige
tiltak. Balansert målstyring skal gjøre
Forsvaret til en samstemt, fokusert og 
handlingsrettet organisasjon, forteller han.

Abrahamsen understreker at dette styrings-
verktøyet ikke skal skape nye mål for
Marinen. - De finnes allerede, men denne
prosessen hjelper oss å systematisere og
kommunisere strategien vår i arbeidet med å
nå de overordnete målsetningene. Balansert
målstyring skal hjelpe oss å effektivt styre
mot  de målene vi setter oss,  forteller han.

Med innføringen av Balansert målstyring er
det første gang hele Forsvaret får et felles
system for ledelse, som også viser inten-
sjonene med aktiviteten. Forsvarssjefen
startet allerede i  2001 og Marinen har frist 
på seg til våren 2004. I løpet av året skal også
Kysteskadren, Kystvakten og Sjøforsvarets

skoler innføre Balansert målstyring. 
Generalinspektøren er nå i gang med å lage
et strategikart som gir en komprimert 
beskrivelse av organisasjonens strategi. 

Et godt strategikart forteller en historie om
hvordan en virksomhet skal lykkes i å nå sin
visjon. Strategikartet gir også medarbeiderne
mulighet til å forstå hvordan deres innsats
bidrar til å gjennomføre organisasjonens 
målsettinger. 

- I Forsvarssjefens overordnede kart står
målet om å ha et troverdig forsvar nasjonalt
og internasjonalt. Strategikartet forteller
videre hva som må til for at Forsvaret skal nå
denne målsettingen, forklarer Abrahamsen. 

Han håper alle tilsatte kommer til å merke
Balansert målstyring med at ledelsens 
strategi blir mer synlig enn før. Strategien 
og visjonen til Marinen skal ikke være 
et dokument som ligger i skuffen, men 
et levende verktøy man bruker i det 
daglige arbeidet. 

Skal få Marin

1. Mobiliserer ledelsen 

og styrke fokuset på 
strategien og de 

konsekvenser det får for
ledelsens arbeid. 

2. Identifisere 
behovet for å oversette 

strategien til mer håndter-
bare operative termer som

gjør at organisasjonen 
ser hvilke tiltak som må
iverksettes for å kunne 
gjennomføre strategien.

4. Identifisere behovet 
for at alle ansatte i organi-
sasjonen forstår strategien 
og ser hvordan deres eget

arbeid bidrar til 
gjennomføringen. 

5. Identifisere behovet 
for at de ulike ledelses- og 

styringsprosessene som 
kontinuerlig gjør at ledelsen
beholder fokus på strategi-

gjennomføringen.             

3. Identifisere behovet 
for at hele organisasjonen, 
i sitt strategikart, kobles til
den overgripende strategien

og gir sitt unike bidrag til
gjennonføringen. 

BALANSERT

MÅLSTYRING

Prinsippene 
for 

strategiarbeidet



IMARINEN NR.1/2004 15

Hva forventer du
deg av Balansert
målstyring?

SSttaabbssssjjeeff  ii  KKyysstteesskkaaddrreenn,, Øyvin Larsen,
håper innføringen av Balansert mål-
styring vil være et nyttig hjelpemiddel
til å utvikle og implementere strategien
til Kysteskadren.
- Balansert målstyring skal få oss til 
å fokusere på de riktige tinge og bli et
redskap som hjelper Kysteskadren til 
å jobbe mot de riktige målene. 
- Det som er faren er at Balansert 
målstyring blir gjort til et mål i seg
selv, påpeker han. 

Larsen understreker viktigheten av å få
koblet Balansert målstyring sammen
med den øvrige styringsprosessen.
Hvis ikke dette oppnås, er det en stor
fare for at Balansert målstyring vil få 
et kort liv, mener stabssjefen. 

SSjjeeffeenn  ffoorr  KKyyssttvvaakktteenn,, Geir Osen, 
forventer at det skal bli et verktøy
Kystvakten kan bruke til å kommu-
nisere nedover i organisasjonen, for 
å kunne kommunisere tilbake 
til ledelsen. 

– Balansert målstyring er ingen 
revolusjon, men et verktøy og en 
metodikk for å sikre en enda bedre 
felles forståelse i organisasjonen,
påpeker Osen. 
- Så langt ser Balansert målstyring 
ut som et godt verktøy, mener han. 

SSttaabbssjjeeff  ii  SSjjøøffoorrssvvaarrssssttaabbeenn,, Arild-Inge
Skram, understreker at hensikten med
å innføre Balansert målstyring er å
kunne lede Sjøforsvaret på en mer
oversiktlig og bedre måte. 
- Innføringen har høy prioritet fra
Sjøforsvarsstabens side, for vi ønsker
ikke at dette skal bli en langdryg 
prosess. Innen juni skal det over-
ordnede nivået i Sjøforsvaret ta i 
bruk Balansert målstyring. 

- Prosessen vi nå er inne i, måtte 
vi tatt oss tid til uansett. Nå får vi 
praktisk hjelp til å strukturere det, 
påpeker stabssjefen. 

– Ved å bruke Balansert målstyring skaper
man en inkluderende organisasjon. Når en
vet hva strategien er, er det lettere å komme
med innspill, poengterer han.
- Mange ulike organisasjoner har oppnådd
gode resultater med bruk av Balansert mål-
styring. Systemet passer godt til Forsvaret
fordi det tydeliggjør ansvar og myndighet. 

Balansert målstyring skal på sikt bli en del
av lederutdanningen i Forsvaret. På
Forsvarets institutt for ledelse, Stabsskole II,
undervises det allerede om Balansert mål-
styring og det er et ønske at det skal bli en
del av pensum på krigsskolene også. 

Prosjektleder Petter Abrahamsen 
anbefaler følgende bøker for videre lesning;
The Balanced Scorecard (Kaplan & Norton),

The Strategy focused Organization 
(Kaplan & Norton) eller Step by step - Balanced

scorecard for government and non profit 
organizations (Niven).

en i mål 
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OSLO: Sjøforsvarsstaben er om-
organisert og redusert til 23 mann. 
- Uansett hvilken vei vi velger inn i
fremtiden, vil det aller viktigste 
satsningsområdet alltid være 
personalet. Uten dem er 
Marinen ingenting. 

Pia Width

Det sier stabssjef i Sjøforsvarsstaben, 
flaggkommandør Arild-Inge Skram.
15. oktober ifjor ble den nyopprettede
Forsvarsstaben etablert på Akershus festning 
i Oslo.  
Her finner vi også den nye Sjøforsvarsstaben. 
- Sjøforsvarsstaben har en mangfoldig rolle,
understreker Skram. 
- Vi er Generalinspektørens stab, og skal drifte
Sjøforsvaret og sørge for at vi har tilstrekkelig
ressurser til prioriterte oppgaver. GIS er en del
av Forsvarets øverste ledelse og Forsvarssjefen
er avhengig av Marinen for leveranse av maritim
slagkraft. 

Utfordringer i kø
Sjøforsvarsstaben skal drifte en organisasjon på
nærmere 5000 ansatte. Utfordringene står 
nærmest i kø. Staben er omorganisert og for-
svarsstaben er ny i form og drakt og trenger tid
til å gå seg til. Det nye Forsvarsdepartementet
er nå et integrert departement med både mili-
tært og sivilt ansatte. De store omorganisering-
ene som er gjort preger helt klart hverdagen til
de ansatte i Sjøforsvarsstaben.
Skram mener utfordringene kan deles i to. 
- Vi har en stor utfordring når det gjelder å drifte
Marinen i dag, med det personell og materiell
som vi per i dag har tilgjengelig. Samtidig ligger
det en stor utfordring i å drifte Marinen slik den
blir i fremtiden, forteller han.  

- Vil ha bedre samarbeid
Samspillet mellom Sjøforsvarsstaben og 
avdelingene ute må derfor være godt. Det
samme må samarbeidet mellom Forsvarssjefen
og Forsvarsstaben. - I en slik situasjon blir sjø-
forsvarsstaben samlingspunktet for informasjon
begge veier, sier flaggkommandøren.
Stabssjefen påpeker at omorganiseringen må få
konsekvenser for alle, og Marinen kan ikke gjøre
det samme som tidligere. 
- Når vi fjerner folk, må vi fjerne oppgaver. Vi må
gjøre de rette prioriteringene. Når det er sagt, vil
jeg understreke at alt er overkommelig, men vi
er avhengig av tid, forståelse og godt samarbeid
internt i Marinen for å få dette til. 

For å klare dette mener Skram Marinen må bli
bedre til å samarbeide både internt og med de
andre forsvarsgrenene.  
- Vi er stolte sjøoffiserer, men vi må bli bedre til
å jobbe sammen. For å klare dette må vi være
bevisste hvor viktig kommunikasjon og sam-
arbeid faktisk er. Når geografisk nærhet blir
vanskeligere og vanskeligere, stiller dette store
krav til den enkelte. Har vi ikke god intern- og
ekstern kommunikasjon står vi i fare for å miste
de kreative løsningene på mange og store 
utfordringer i fremtiden. 

Søker toveis kommunikasjon
- Vi må bli flinkere på toveis kommunikasjon,
hevder Skram. Gjennom å synliggjøre de ulike
kommunikasjonskanalene og å understreke 
viktigheten av god intern og ekstern kommuni-
kasjon vil vi gjøre det lettere å samarbeide. 
Spalten ”Spør GIS” i Marinens nye magasin 
”I Marinen” og tenketankarbeidet ”Maritim
Workshop” er GIS forsøk på å være mer 
tilgjengelig for personellet.

Produsere slagkraft
Marinen er godt i gang med sin omfattende
omstilling, men det er fortsatt store og tunge tak
for å komme i mål med omstillingsprosessen i 

Forsvaret. - Nøkkelordet her er ”transformasjon”. 
Gjennom å øke kompetansenivået, skape bedre
samarbeidskultur og stille krav til personlige
ferdigheter skal Marinen ta et skritt i riktig 
retning. Marinen må produsere økt operativ
slagkraft og levere økt operativ effekt med 
tilgjengelige midler. 
- Dette skal vi klare gjennom å trene mer i
simulator og ved å ha flere skarpe 
våpenøvelser, sier stabsjefen. 

Det viktige personalet 
Skram avslutter med å understreke at uansett
hvilken vei Marinen velger inn i fremtiden, vil det
aller viktigste satsningsområdet alltid være 
personalet. Uten dem er Marinen ingenting. 
For å holde på personalet må Marinen holde 
seg à jour med tiden og samfunnet. 
Marinen har tre svært driftige og personal-
fokuserte sjefer i flaggkommandørene Karlsvik,
Grytting og Osen. Generalinspektøren og
Sjøforsvarsstaben har stor tillit til at disse 
sjefene vil fortsette sitt gode og engasjerende
arbeid i retning av et ennå mer effektivt 
sjøforsvar i årene som kommer. 

Den nye Sjøforsvarsstaben

Stabssjef i Sjøforsvarstaben, flaggkommandør
Arild Skram, foran et knippe av sine med-
arbeidere i bygg 64 på Akershus festning.
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SJØMAKT VIKTIG 
I DET NYE FORSVARET

KRONIKK:

DET NYE FORSVARET: TOTALSIKKERHET
Forsvars- og sikkerhetspolitikken er i denne
stortingsperioden basert på et bredt og solid
flertall av partiene på Stortinget. Det skaper
trygghet og forutsigbarhet i en svært om-
skiftelig tid, både for Forsvaret og for sivilt
beredskap. For å sikre et forsvar som gir
trygghet til norske borgere, også etter den
kalde krigens slutt, endres Forsvaret 
systematisk. De nye og mer diffuse truslene
krever et mer konsentrert og mobilt innsats-
forsvar, med vekt på kapasiteter og fleksibi-
litet. Reell forsvarsevne vil være avhengig av
kvalitet og styrkenes kompetanse. Evnen til
omstilling og nytenkning skal gjøres til en
permanent del av Forsvarets virksomhet.
Den mest slående premissen for endrings-
prosessen er at fokus settes på forsvar av
norske borgere og norske interesser, isteden-
for forsvar av norske grenser. Fienden 
kommer ikke rullende i panservogner østfra.
Fienden er udefinerbar og ikke minst ufor-
utsigbar. Terror rammer når vi minst venter
det. Norske borgere og norske interesser kan
bli angrepet både her hjemme og i andre

deler av verden.
”Et brorskap av terrorjegere” ble det 
nye Forsvaret omtalt som av TV 2 for en 
tid tilbake.
Den samlede forsvarspolitikken må bidra til
at den enkelte borgeres sikkerhet settes i
sentrum. Det betyr også nye samarbeids-
former mellom sivilt og militært beredskap
og et stadig bredere og dypere samarbeid og
gjensidig avhengighet over landegrensene.
Stortinget har også vedtatt økt satsing på
etterretning som en viktig del av arbeidet for
å bekjempe terrorisme og forebygge trusler
mot norske borgere og norske interesser.

SJØFORSVARETS ROLLE
Verdens første torpedobåt, ”Rap”, ble over-
levert til den norske marinen 24. november
1873. 130 år senere, 21. oktober 2003, 
godkjente Stortinget endelig byggingen av
nye missile torpedobåter, MTB Skjold. Det
understreker hvilken stolt tradisjon den nye
Skjold-klassen går inn i, men også at vår
langstrakte kyst har vært og er sårbar med
ulike trusselbilder og ulike sikkerhets-
politiske rammebetingelser.
Det norske sjøforsvaret står helt sentralt som
ett av flere norske bidrag til NATOs Prague
Capabilites Committments. Dette fordi 
samarbeidet i alliansen er viktig for oss som
kystnasjon. I tillegg til en lang kyststripe med
komplisert topografi forvalter Norge et 
maritimt jurisdiksjonsområde som er syv
ganger større enn vårt landterritorium.
Derfor må vi ha omfattende sjøovervåkning.
Det dreier seg om våre fiskeriressurser,
potensielle terroranslag mot olje- og gass-
installasjoner, oljetankfart eller misbruk 
av atomavfall og atomkompetanse fra
Kolahalvøya til utvikling av våpen som 
kan havne i hendene på terrorister. 
Ikke uventet kommer Sjøforsvaret relativt

godt ut av forsvarsreformen. Sjømilitære
styrker representerer en stor kapasitet som
sikkerhetspolitisk virkemiddel. 
Sikring av sjøterritorium, Schengen-
forpliktelser, overvåking av kysten, forsvar 
av olje- og gassinstallasjoner vil være bære-
bjelker i vår nasjonale forsvarsinnretning
også i årene som kommer i samsvar med 
de oppdragsformuleringene som Stortinget
vedtok både i 2001 og 2002.

EN SJØMAKT AV GLOBAL BETYDNING
Visjoner om at ”Sjøforsvaret skal være et
hensiktsmessig sikkerhetspolitisk verktøy for
å ivareta maritime oppgaver i fred, krise og
krig i nasjonal og internasjonal sammen-
heng” er mer aktuell enn noensinne.
Barentshavet og Norskehavet er blant 
verdens mest produktive havområder. 
De klimatiske forholdene og mørketida gjør
områdene sårbare, og risikoen for skips-
ulykker og havari, økt petroleumsvirksomhet 
i nordområdene, transport av råolje og brukt
atombrensel må møtes. Dette synliggjør
behovet for en full gjennomgang av alle 
utfordringene i disse havområdene, inkludert
de sikkerhetspolitiske, i tillegg til utarbeidelse
av en helhetlig forvaltningsstrategi for de
enorme områdene. Dette må vektlegges i
arbeidet med neste langtidsproposisjon, og
vil der komme sammen med en gjennom-
gang av den totale fartøystrukturen i
Sjøforsvaret. Dette er også grunnlaget for 
det nye nordsjøsamarbeidet.
Det er fra havet Norge har skaffet seg sine
største rikdommer. Det er også på havet vi
har hatt våre største katastrofer. Næringer
med maritim tilknytning står til sammen for
en svært stor andel av norsk verdiskaping, 
og dermed grunnlaget for vår velstand. 
Vi er en sjømakt av global betydning, 
både sivilt og militært. 

Marit Nybakk (Ap.)

leder i Forsvarskomiteen

KRONIKK 
I Marinen tar gjerne i mot kronikker.
Lengden på innlegget må ikke 
overskride 4500 tegn, inkludert
mellomrom. Sendes til
rreeddaakkssjjoonneenn@@mmaarriinneenn..nnoo  



- Ta sikkerheten
PÅ ALVOR

I 2003 skjedde det to ulykker i Sjøforsvaret hvor personskadene ble så
alvorlige at det var fare for tap av liv. Takket være dyktig personell ble
skadeomfanget i flere av ulykkene i fjor mindre enn de kunne blitt. Sjefen
for saniteten i Sjøforsvaret går nå ut og oppfordrer alle til å prioritere
sikkerheten enda høyere. 

Øyvind Breivik
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PROSJEKT
SIKKERHETSTYRING

I april 2000 bestemte Generalinspektøren
for Sjøforsvaret at sikkerhet skulle være
et av satsingsområdene. 
Målet er at Sjøforsvaret skal gjennomføre
oppgavene uten at personalet setter liv
og helse på spill. 

Sjøforsvaret skal tilnærme seg de lovene
som gjelder i samfunnet, i stedet for 
unntak for gjeldene regler. Aktiviteten
skal ikke unødig gå ut over materiell og
miljø, og arbeidsmiljøet skal preges av
trivsel og sikkerhet. 
Rapportering av uønskede hendelser 
er et element i sikkerhetsstyringen. 

FAKTA ULYKKER
I 2003 mottok Alarmsentralen på
Haakonsvern avdelingen rapporter om
619 uønskede hendelser fra Sjøforsvaret
og Haakonsvern orlogsstasjon. Av disse
var 54 hendelser relatert til personskader
av forskjellige alvorlighetsgrader. For tre
av de skadede i disse tilfellene var det
fare for tap av liv, men på grunn av dyktig
personell som var raskt til stede for å yte
førstehjelp i hver av hendelsene, er disse
personene fortsatt i live. 

2299..  AAPPRRIILL  22000033::  
To minedykkere utsettes for en ulykke 
i Tjeldsundet ved Ramsund. Tilstanden 
på daværende tidspunkt var stabil for 
den ene og kritisk for den andre. 
Nå er begge i fin form. Ulykken har ført
til oppdatering av materiell, innføring 
av nye rutiner for opplæring og 
rapportering.

99..  MMAAII  22000033::  En skiltvakt blir funnet 
livløs i vannet ved MTB-kaien på 
Haakonsvern. Tilstanden hans er 
fremdeles alvorlig. Hendelsen ble 
gransket av politiet. Granskningen 
klarla ingen feil eller mangler og 
ulykken har således ikke ført til 
endringer av opplæring eller rutiner 
om bord. 

– Vi driver en aktivitet som ofte kan være
farlig. Å tro at risikoen kan elimineres er
både naivt og umulig. 
Sjøforsvaret er dyktige på sikkerhet; det 
har vi alltid vært. Men vi har likevel et 
klart forbedringspotensiale, sier 
kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen. 
Han poengterer at Sjøforsvarets styrker 
i årene fremover kommer til å delta i 
minst like mange skarpe operasjoner i
internasjonal tjeneste som nå, og at 
sannsynligheten for ulykker og person-
skader derfor kommer til å bli enda større 
i fremtiden. Som sjef for saniteten i
Sjøforsvaret, appellerer han nå til alle om å
tenke på sin egen og andres sikkerhet i det
daglige arbeidet. 

- SIKKERHETEN BLIR ALDRI FOR GOD
Flaggkommandør Trond Grytting, som er
sjefen for Kysteskadren og Forsvarets 
innsatsstyrke sjø, setter sikkerheten øverst
på prioriteringslisten. 
- Vi jobber aktivt med sikkerhetsstyring og
vi har en løpende dialog med fartøyssjefer
og avdelingsledere om sikkerhet.
Sjøforsvaret holder også på å innføre 
nye kontrollmekanismer for sikkerhets-
oppfølging. Dessuten skal vi innføre nye
registreringsprosedyrer for nesten-uhell
som skal gjøre at vi bedre tar lærdom av
våre feil, forteller han engasjert. 
For det er ingen tvil om at en arbeidsdag i
Sjøforsvaret er risikofylt. Fartøyene må
seile når andre ligger stille og de maritime
enhetene kan bli deployert til risiko-
områder når som helst. Den beredskapen
Sjøforsvaret utgjør i det norske Forsvaret
medbringer en risikofaktor det ikke er
mulig å eliminere. Med en slik arbeidsdag
kan sikkerheten aldri bli for god. 
- Vi må lære av feil vi og andre har gjort 
tidligere. Sikkerhetsstyring er Sjøforsvarets
måte å gjøre dette på. En god start, men
det er mye igjen. Våre øverste ledere må
inspirere sine underordnede sjefer på de
operative enhetene til å trekke sikkerhet
frem som en mer prioritert virksomhet i
hverdagen, oppfordrer Sommerfelt-
Pettersen. 
Hans ønske er at sikkerhetsstyring blir en
tydelig del av arbeidsoppgavene, fra den
menige på dekk, til offiseren på bro. 
For noen av de alvorligste ulykkene i fjor
kunne kanskje vært unngått om de riktige
sikkerhetstiltakene ble fulgt forut for 
ulykken. Ansvaret for dette ligger 
ifølge Sommerfelt-Pettersen hos hver
enkelt, ikke bare hos fartøyssjefer og 
avdelingsledere. 

ROS FOR OPPFØLGING 
Grytting og Sommerfelt-Pettersen frem-
hever de gode rutinene Sjøforsvaret har når
en uønsket hendelse først har skjedd. 

I etterkant av flere ulykker det siste året
har Sjøforsvaret mottatt mye ros for
behandlingen og oppfølgingen skadde og
etterlatte har fått.
– Den fokus Støttelaget viser på å følge opp
familier og personell gjennom informasjon
og støtte fra lege og psykolog er enormt
god. Dette skal vi holde fokus på for å sikre
at vi tar godt vare på våre ansatte og deres
familie, dersom en ulykke skulle skje, sier
Grytting. 
- Nå må Sjøforsvaret arbeide med å videre-
utvikle konseptet hvor vi yter støtte til den
skadde og hans eller hennes pårørende,
konstaterer Sommerfelt-Pettersen. 

GRANSKER FOR Å BEDRES
Alle uønskede hendelser i Sjøforsvaret 
av større karakter blir i første omgang
gransket av en intern kommisjon nedsatt
av Kommandøren for sjøstridskreftene.
Dette gjelder ulykker som involverer 
alvorlige personskader eller tap av liv,
samt betydelig tap av Forsvarets eller 
sivil eiendom. 
Målet med kommisjonene er å sette fokus
på om gjeldende sikkerhetsprosedyrer har
blitt fulgt forut for ulykken, samt å under-
søke om det kan iverksettes tiltak for å 
hindre lignende hendelser i fremtiden.
Dette gir resultater. 
- Etter at kommisjonen hadde ferdig-
behandlet ulykken hvor to minedykkere 
var involvert i Tjeldsundet ved Ramsund i
slutten av april 2003, fikk vi anmodning 
om å gjennomføre flere tiltak for å bedre
sikkerheten for dykkerne. 
Dykker- og froskemannskolen har derfor
iverksatt tiltak som omfatter oppdatering av
materiell, og innføring av nye rutiner for
opplæring og rapportering, opplyser sjefen
på skolen, Dagfinn Blehr. 

MÅLSETTINGEN ER KLAR:
- Sikkerheten skal fortsatt være på dags-
orden i hele organisasjonen. Dette arbeidet
vil vi fortsette med. Sjøforsvaret skal prøve
ut et nytt rapporteringsregime og dersom
det fungerer slik vi ønsker, skal det inn-
føres for alle, poengterer Grytting. 
Han ønsker også å bedre enkeltmanns-
ferdighetene og utvikle offiserenes blikk 
for sikkerhet i den daglige tjeneste. 
– Vi skal også fortsette arbeide med inn-
føringen av nye sertifikat og sikkerhetsutsjekk.
Det arbeides også godt opp mot FLO i
forhold til etablering av et fagmyndighets-
ansvar og sertifisering av materiell. I 
tillegg er det etablert nye rutiner i forhold
til helse, miljø og sikkerhet når personell
fra land utfører arbeider om bord.
- Med en risikofylt tjeneste er det desto 
viktigere at vi gjør det vi kan for å unngå
skader på personell og utstyr, understreker
flaggkommandør Trond Grytting.
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ONSDAG 7. JANUAR:

0900
Utenfor voksenopplæringskontoret ved KNM
Harald Haarfagre er de samlet. ”To rekker er
når man står med en person foran seg og en
ved siden av seg. Gjør dere det nå”,  spør
kvartermesteren i grønt. De ferske rekruttene
har akkurat fått informasjon om det 
økonomiske og flokkes i to slappe rekker. 
Nå er det militæret som gjelder, og mennene
i grønt og blått med striper som bestemmer
hva de skal gjøre, hvor de skal gå og hvordan
de skal kle seg.
Rekruttene kom stort sett kvelden før og fikk
da utlevert sin seng og gjennomgått den mest
nødvendige informasjonen. Nå venter helse-
sjekk, vaksiner og uniformsutlevering. 
På denne runden forsvinner noen av 
rekruttene. Fenrik Oddbjørn Løken som 
er troppssjef for tropp 4.1 frykter en liten
tropp ved dette kullet. 
– Vi har kapasitet til 52 mann, men jeg tror
ikke troppen vil være fulltallig. Til nå har jeg
åtte  stykker som skal søke utskrevetbefals-
kurs, og som alltid ved januar-kullet 
dimitteres mange av rekruttene. Vi har erfart

at det ikke er så mange av de som innkalles
til januar-skolen som virkelig er interessert i
få mest mulig ut av verneplikten sin. 
Det er klart at en tropp på 25 mann vil kunne
få god oppfølgning av befalet, men det er
ingen ønske situasjon, og langt under hva
Sjøforsvaret trenger, sier han.
De første dagene er ikke troppsbefalene så
veldig strenge på sengestrekk, militær fram-
ferd og vask. Nestkommanderende ved 4.1,
kvartermester Thomas Marjavara,  mener at
man må bli kjent med rekruttene først, og la
dem komme inn i rutiner og regler.
– Det er det viktigste nå i første omgang. At vi,
og ikke minst kvartermester-aspirantene blir
kjent med dem. Jo fortere vi får tilliten deres,
og de kommer inn i rutinene, kan vi starte
med undervisningen. Og rekruttene våre viser
stor framgang og innsatsvilje fra første dag.
Det er kjempebra, sier han. - Aldri før har jeg
opplevd at en tropp har stått opp så tidlig og
strekt sengene i det jeg skal vekke dem. 

1200
Kvartermester-aspirantene Torgeir Opsahl fra
Sandnes og Kristoffer Kvinge fra Os utenfor
Bergen, skal begge være instruktører for

første gang som troppsbefal. 
Men, innrykksuken er ikke så spennende. 
– Vi skal sitte og spørre rekruttene om de
føler seg friske og om de tåler egg, sier
Opsahl. Nå som innrykket er i full gang og
rekruttene melder sin ankomst på Madla
kjenner guttene litt nervøsitet. 
– Det er jo spesielt til å begynne med, jeg er
jo ikke så erfaren i dette. Håper jeg ikke 
virker som en drittsekk, fortsetter Opsahl.
Aspirantene har allerede møtt de fleste av
rekruttene til tropp 4.1.

1930
Nestkommanderende på troppen,  kvarter-
mester Marjavara og aspirantene Opsahl og
Kvinge har endelig fått samlet nesten hele
troppen til første leksjon. Militær fremferd
står på programmet, og rekruttene skal lære
seg hvordan uniformene skal se ut, hvordan
skapet og sengene skal være i orden og 
hvordan man hilser til høyere befal. Fra nå av
er det uniformsplikt. Eller, fra 01.00, er det
full uniformsplikt i to uker. De sivile klærne
blir stuet i bag og lagt lengst bak på toppen av
skapet. Og inn kommer de militære effektene.
Nå skal klærne brettes. Panser.

Madla våkner igjen

MADLA: Flokker med 
mennesker, noen jenter og
mange gutter. Mange ser 
forvirret ut. En mann kledd i
grønt stiller seg foran en av
gruppene og ber de stille seg
på to rekker. Enda mer 
forvirring blant de som fra nå
av kun er kjent etter køykort-
nummer og etternavn. Det er
januar, og tid for årets første
innrykk på rekruttskolen
KNM Harald Haarfagre.

Torgeir Granly Ekeland



IMARINEN NR.1/2004 21

TORSDAG 8. JANUAR:

0800
- Vi skal være best, det er morsomt å være
best, sier fenrik Løken selvsikkert omsvermet
av rekrutter i morgentimene. – Og skal vi
være best må vi øve. Øve øve. Helt til det 
sitter, fortsetter han. Det er den første 
undervisningen i sluttet orden som det heter.
Det sitter ikke helt, men når rekruttene får
telle med på taktene, høres det nesten ut som
det er i takt. Fornøyd, i denne omgang.
To som ikke er spesielt tilfredse i øyeblikket
er aspirantene Opsahl og Kvinge. Etter nok en
dag bak skrivebordet på vaksinerommet er de
rimelig lei. - Jeg er møkka lei av spørre folk
om de tåler egg eller ikke, sier Opsahl 
oppgitt. Der må han enda være ut dagen 
før han kan begynne undervisningen. 
Det ser han fram til.
Kvartermester-aspirant Kvinge ser også fram
til å slutte på innrykkposten, og starte med
den generelle opplæringen av rekruttene. 
- Det blir spennende å komme i gang med
undervisningen, vi får endelig praktisere det
vi har brukt et halvt år på å lære, sier han.

1215
Troppsjef Løken og NK Marjavara gir 
instruering til alle romsjefene på troppen om
hvordan rutinene ved inspeksjon er. Om tre
kvarter skal alle de fem romsjefene stå 
utenfor romdørene, klar til å melde av sine
rom til inspeksjon. Nå venter tre hektiske
kvarter hvor rekruttene ”demonterer” 
sengene sine for å vaske dem. I alt oppstyret
med sengene strødd over hele rommet får
rekruttene ikke tid til å vaske gulvene, selv
om de virkelig trenger en vask. Klokken ett
står ingen klar til inspeksjon, så nestkom-
manderende gir dem ett kvarter ekstra tid, et 
kvarter som etter hvert blir til en halvtime.
Troppsbefalet finner allikevel mye støv og skitt
på samtlige av rommene og fellesarealene.

FREDAG 9. JANUAR. 

0725
”Fem minutter igjen til inspeksjon”, skriker
kvartermester aspirant Kvinge inn i tropps-
gangen. Det betyr at det snart er tid for
rekruttenes første ordentlige morgen-

inspeksjon. Det er også kvartermester-
aspirantenes første inspeksjon som tropps-
befal. Rekruttene har ikke vært mange
dagene på rekruttskolen, så det at noen har
glemt å ta på seg luen til inspeksjonen, og at
de fleste ikke husker hvordan man stiller sitt
område klart til inspeksjon overser aspiran-
tene denne gangen. Bare en liten påminnelse
om at aspirantene ikke har graden fenrik eller
brigader, men at de er på rett vei.
- Det kunne nok blitt gitt ut mye omvask her,
men i begynnelsen er det viktigere å si ifra
om hva som gjøres riktig og hva som blir galt,
slik at vi får standarden som det skal være så
snart som mulig. Det nytter ikke å bare dele
ut omvask på omvask uten at rekruttene vet
hva som ble gjort feil, forteller kvartermester
aspirant Kvinge.

- Gulv var bra, men det var sløvt under skap
og senger. Noen skap var i fin orden, mens
andre var ikke fullt så bra. Det var mest bare
plukk, fortsetter han. 
Nå venter våpnene på våpenlageret. Opsahl
og Kvinge går igjennom sikkerhetsreglene,
ord for ord. Dette skal rekruttene kunne til
det minste komma. Rekruttskolen er i gang.

Januar-kullet er på plass

Aspiranten Kristoffer Kvinge 
har inspeksjon på en av 
lugarene til 4. kompani.
Gulvet var bra, men det var heller
sløvt under skap og senger.

Rekruttene måtte tidlig 
innom bekledningslageret for 

å få utlevert uniformer.

Aspirant Torgeir Opsahl gir de 
ferske gastene en innføring 
i våpneteknikk.
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PORTRETTET: TERJE LANDMARK

Man må være tålmodig for å 
ha modellbåtbygging som en 
lidenskap. Irritert blir han først
når noen rakker ned på dagens
ungdom. 

Katrine Gramshaug
Tegning: John Matland 

Det er januar og rekruttskolen KNM Harald
Haarfagre har nettopp tatt i mot 950 sivilister med
en varierende og broket fortid. I løpet av syv uker
skal de klargjøres for innsats for konge og fedre-
land.

TTeerrjjee  LLaannddmmaarrkk  ((5533))  er sjef på rekruttskolen. Nå
sitter han på kontoret og har panoramautsikt til
appellplassen midt i leiren. Han smiler fornøyd.
Gjennom vinduet høres taktfaste rop og marsjstøv-
ler klapper mot asfalten. 
Vi har pratet om mye. Landmark er en det er lett å
prate med. Vi har vært innom oppveksten, året til
sjøs og ikke minst hvor viktig han syns det er å ta
godt vare på rekruttene mens de er inne til første-
gangstjeneste. 
– Det er en myte at de unge av i dag er late, tjukke
og trege. Vi opplever en helt annen hverdag og
møter unge motiverte gutter og jenter som ønsker
å gjøre en innsats, kommer det engasjert fra kom-
mandøren. 
Det er nemlig lite som irriterer Landmark mer enn
de som klager på ungdommen. – Vi her på rekrutt-
skolen har et svært positiv inntrykk av dagens ung-
dom. Virkelig. 
- Det samme har andre lagt merke til når de er her
og inspiserer. De blir nesten overrasket over den
motivasjonen og innsatsviljen som rekruttene viser.
- Jeg tror faktisk sjefen for Sjøforsvarets skoler ble
rent andektig når han var her sist og kommanderte
1200 oppstilte rekrutter. 
I høst var det 85 prosent som bestod 3000 meter-
testen. 95 prosent klarte idrettsmerket. – Det er
denne gjengen resten av samfunnet karakteriserer
som dum og lat og skoleverket har problemer med,
sier han ironisk.   
- Vi kan ikke skremme til gode resultater, men
motivere. Motivasjon skal være ledetråd gjennom
alt det vi gjør.  

KKoommmmaannddøørreenn  kkaalllleerr  sseegg  privilegert som får være
sjef for rekruttene. – Og så har jeg et veldig enga-
sjert befalskorps og sammen med de sivilt tilsatte
gjør de en kjempejobb.  Skolesjefen skryter uhem-
met av alle de som jobber på Harald Haarfagre. 

De gjør forresten det samme om han. – Han er jo så
menneskelig, vet du, svarer en jeg spør om hvordan
sjefen egentlig er.
- Som sjef legger jeg vekt på å ha kontakt med mil-
jøet. Det er viktig at jeg kjenner de som jobber her
og vet hva som skjer. Gjør jeg ikke det, ja så gjør jeg
ikke jobben min. Så enkelt er det. 
Derfor er Landmark med på oppstillinger, går
inspeksjoner og holder tett kontakt med rekruttene
gjennom tillitsmannsapparatet. Og så er han god til
å snakke med de han jobber sammen med. 

--  FFoorr  eett  ppaarr  åårrss  ttiidd  ssiiddeenn  så valgte jeg meg ut en
tropp og fulgte de fem seks timer i uken på alle
aktivitetene de var med på. Tilbakemeldingene jeg
får fra rekruttene jeg møter er at de trives, at de
ser frem til videre tjeneste og at de faktisk trodde
rekruttskolen var mye hardere.
At det er noen overdreven disiplinbruk på rekrutt-
skolen kan han ikke helt forstå. 
- Alt skal læres, og en får ikke kjeft eller noe slikt
av å gjøre ting feil de første gangene, lover han. 
Og bare så det er sagt. Det finnes ikke andre regler
på rekruttskolen enn andre steder. - Alt det vi ter-
per på her, finner man igjen i regelverket til
Forsvaret, enten det nå gjelder sikkerhetsregler,
uniformsreglement eller hilseplikt. 
Rekruttskolesjefen bruker hendene når han blir
ivrig. Strekker armene langt ut og demonstrerer
med det hvor viktig han tar det han sier. 
- Det er viktig å forklare rekruttene hvorfor vi ter-
per på alt fra disipliner og hygiene til orden og sik-
kerhet. Kritiske situasjoner vil kreve at den enkelte
har kunnskap om hvordan de skal opptre og ha
kontroll på utstyret.
- Vi firer aldri på sikkerhet her på rekruttskolen.
Aldri. Når vi får inn en ny tropp har halvparten aldri
tatt i et våpen før. Etter syv uker skal alle kunne
det. Da er sikkerheten svært viktig. 
For kommandøren vet godt at han låner dyrebare
sønner og døtre i et år. - Det er et veldig ansvar. Det
verste som kan skje er et uhell med noen av
rekruttene. 
- Da ”Sleipner” gikk ned opplevde vi at en av
rekruttene som tjenestegjorde hos oss omkom,
mens en befalselev ble kåret til årets navn i VG
grunnet sin heltemodige innsats. Landmark blir
alvorlig. Han hadde mye kontakt med foreldrene til
han som døde. - Det var en spesiell periode. Det er
da man blir minnet om det ansvaret en har. 

TTeerrjjee  LLaannddmmaarrkk  kkoommmmeerr  ffrraa  det gamle ladestedet
Sogndalsstrand i Haug i Dalane. Ladestedet ligger
90 kilometer sør for Stavanger, og det er akkurat så
langt mot sør at han får et snev av den myke sør-
landsdialekten. 
- Jeg hadde en fantastisk oppvekst. Vi bodde 20
meter fra sjøen og jeg kunne ro før jeg kunne sykle.
Faren jobbet på laboratoriet på Titania, mens

moren var hjemme. I tillegg hadde familien et lite
småbruk. Det var trygt å vokse opp der. Folk brydde
seg om hverandre. Det var flust med nabokjerring-
er. 
Jeg tror at mange av grunnverdiene legges tidlig og
det er kanskje en slik trygghet mange av de unge
savner i dag.  
Både oldefaren og tippoldefaren dreiv med skips-
handel. Bestefar var også lensmann, og det var
svært spennende når vi fikk leke i arrestlokalene,
husker han. 

LLaannddmmaarrkk  aannnnoo  22000044  er på jobb før klokken er syv.
– Dersom de ansatte ikke ser bilen min så tidlig,
tror de noe er galt. Jeg er nok mest aktiv på mor-
genen og et typisk A-menneske.
Når han starter så tidlig unngår han samtidig køen
på motorveien fra Sandnes der han bor og til
rekruttskolen på Madla. 
- Å være sjef på KNM Harald Haarfagre er ikke
noen ni til fire jobb. Men det er slik jeg vil ha det
også. Vaktsjefene har ordre om å ringe meg. Jeg vil
selv være i forkant og ta støyten om noe skulle skje. 
– Se, der er en gruppe som holder på å trene seg i
sluttet orden. Sjefen nikker mot vinduet
Det er utrolig å se på fremgangen til de nye rekrut-
tene. Landmark smiler og minner om en stolt far. –
De kom i går, og er allerede i gang. Det er veldig
bra. 
Rekruttskolen har en stor produksjon. Mye mer enn
det de skulle hatt etter den bemanningen de har. I
2003 tok skolen inn 5000 rekrutter. 3500 ble ferdig
utdannet og plassert i tjeneste.

LLaannddmmaarrkk  mmeenneerr  Marinen i alt for liten grad bruker
vernepliktstiden til å rekruttere for videre tjeneste.
– Vi har en unik mulighet ved å ha potensielle frem-
tidige ansatte inne på prøve i 12 måneder. Ingen
andre yrkesgrupper har den muligheten. Den må vi
virkelig bruke. 
- Og om da ingen av de vernepliktige ønsker å søke
befalsutdanning etter førstegangstjeneste  må vi gå
i oss selv og finne ut hvorfor ikke. 
Da må vi tørre å se oss selv i speilet. Dette er en
jobb vi kan begynne med nå og som ikke trenger å
vente. Jeg lurer virkelig på om vi får tak i de vi
ønsker. 

II  11997711  bbeeggyynnttee  hhaann  selv på rekruttskolen på Harald
Haarfagre. Som så mange andre hadde han da
allerede et år til sjøs bak seg. 
- Førstereisgutt i handelsflåten var en rekruttskole
som nok er mye tøffere enn den mannskapene opp-
lever her. Skolesjefen lener seg tilbake i stolen og
smiler. - Jeg var 17 år og fikk beskjed om hvor jeg
skulle mønstre på i Genova og at flyplassen låg på
Sola. Jeg lærte mye om å stå på egne bein, men
også en hel del om sjømannskap. 
Etter en stund som rekrutt ble han spurt om han

TÅLMODIGE LANDMARK
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NNaavvnn::  Terje Landmark
FFøøddtt::  16. 3. 1951
FFrraa::  Sogndal i Dalane
FFaammiilliiee::  Gift, tre sønner 

og et barnebarn. 
GGrraadd::  Kommandør
SSttiilllliinngg::  Sjef på rekruttskolen 

KNM Harald Haarfagre 

UUttddaannnniinngg::  Befalskurs KNM 
Harald Haarfagre, Befalsskolen 
for Kystartilleriet (øverste og 
nederste avdeling), grunnfag og 
mellomfag Norges idrettshøgskole, 
Stabsskole I og II og Forsvarets 
høyskole. 

KKaarrrriieerree::  Instruktør på KNM Harald 
Haarfagre, Sjøforsvaret og Nes gamle 
fort. Sjef på Gymskolen, Idrettsinspektør i 
Sjøforsvaret og intendant i HV 08.  Ulike 
stillinger på KNM Harald Haarfagre, blant 
annet sjef på personell og stasjonsavdelingen. 
Sjef på rekruttskolen siden 1998. 

kunne tenke seg å ta befalskurs. Og slik ballet det
på seg. 
- Jeg trivdes bare mer og mer i Sjøforsvaret. Etter
hvert skrev jeg kontrakt for tre år og da den gikk ut
bestemte jeg meg for å bli og satset på mer utdan-
ning. Sjøforsvaret har virkelig gitt meg de utfor-
dringene jeg har hatt lyst på. 

TTeerrjjee  oogg  kkoonnaa  AAssttrriidd  har vært gift siden 1970. – Vi
har bygd hytte på tomten til svigerfar, like i nærhe-
ten av der jeg selv kommer fra. Dette er familiens
paradis og vi bruker hytten mye, forteller han. 
Hovedinteressen til Landmark er jakt og fiske. –
Jeg jakter helst på rype, rådyr, elg og sel, men ikke
noe er så spennende og utfordrende som hjortejak-
ten. En må ha stor tålmodighet og kløkt for å få det
til. 
- Etter hvert skal den nykjøpte familiehunden, en
engelsk Springer spaniel, også være med på jakt.
Barnebarnet på 11 deler farfars interesse for jakt
og fiske. 
Farfar ser fort ned. – Han er veldig glad i skyting,
røper han og legger til at nå kommer han vel til å
bli sett på som en som virkelig tar med seg jobben
hjem. 
For det er klart det kan påvirke familien at far er
militær. – Den yngste tok befalsutdanning og var tre
år i militæret, mens de to andre kun har gjennom-
ført førstegangstjenesten og sa de hadde fått nok
ved å være med på beordringsrunden til faren. 
Det blir ikke tid til så mye utenom jobben, men en
stor lidenskapen på møre kvelder er modellbåtbyg-
ging.

– Det er en måte å holde fingerferdighetene ved
like, som han sier. Nå skal han begynne på seilsku-
ten ”Christian Radick” og det går nok et par år før
den er ferdig.

LLaannddmmaarrkk  sseerr  ppåå  sseegg  sseellvv  ssoomm  så godt som fotball-
idiot. - Jo mer en lærer jo mer interessant blir
sporten.  
– Oppveksten bestod av mye idrett og jeg har tidli-
gere vært fotballtrener i 18-19 år. 
Som om ikke det var nok tok han idrett mellomfag
med fordypning i fotball og gikk i klasse med Nils
Johan Semb. - Det holder til kvalifisert synsing på
Stavanger stadion. Landmark ler igjen. 
Kommandøren har også tatt med seg sportsinte-
ressen inn i jobben i Sjøforsvaret og han har vært
både idrettsinspektør og sjef for Gymskolen på
Haakonsvern. 
– Idrettstjenesten har nok vært med å prege meg
og jeg har lagt vekt på å få gode treningsfasiliteter
her på rekruttskolen. Vi har forflyttet oss til en
ombygd kjeller i leiren og ser på det store helsestu-
dioet rekruttskolen har. 
- For å få rekruttene til å drive med idrett må vi
møte dem på den måten de er vant til å trene. 
- Jeg har gitt de ansatte muligheten til å trene.
Dette er miljøfremmende og i tillegg så gir det jo
også helsemessige effekter. 

LLaannddmmaarrkk  sskkrryytteerr  aavv  rreekkrruutttteennee  når vi går rundt i
leiren. – De aller fleste vil ha det fint og vi opplever
lite hærverk. I mannskapsmessa henger et gam-
melt bilde av slaget ved Hafrsfjord. 

- Tenk hvor mange som har gått forbi dette bildet
hver dag, men ikke en irritert rekrutt har vært fris-
tet til å tegne på det. 
Det er en god stemning på Harald Haarfagre. – Det
ligger i veggene, mener skolesjefen. 
Og når en går rundt i gangene ser man at folk smi-
ler og at de trives. - Tilbakemeldingene jeg får,
både fra de som nettopp har begynt og fra de som
har vært her lenge, så er det også at ”her trives
jeg”. 
Landmark frykter at fragmenteringen av Forsvaret
vil gå utover miljøet. Tidligere var vi en enhet som
stod last å brast. Nå er vi plutselig fire-fem
arbeidsgivere innenfor gjerdet. Det gir større utfor-
dringer. 

--  EErr  ddeett  nnooee  dduu  bblliirr  sskkiikkkkeelliigg  ssiinntt  oovveerr??      
- Nei, er det noe som irriterer meg skikkelig da.
Tålmodige Landmark tenker med hånda under
haken. - Jeg har nå sett mye rart opp gjennom
tidene, kommer det fra den avbalanserte skolesje-
fen.  
- Jo, det er noe som gjør meg eitrende forbanna.
Det er alle de forståsegpåerne som har en menig
om rekruttskolen her uten at de har vært her og
sett. 
- De mest bastante uttalelsene kommer ofte at de
som ikke har vært her. Vi fortjener en viss respekt
før de uttaler seg. Da koker det i det ellers så god-
modige blodet. – Jeg kan nok bli skarp i tilbakemel-
dingene da.  



KKvviinnnneennee  hheeiissttee
kkoommmmaannddoo
HHAARRSSTTAADD::  TToo  kkvviinnnneelliiggee  ssjjeeffsskkuurrsseelleevveerr
bbeessttoodd  sskkiippssssjjeeffsskkuurrsseett  ffoorr  ssttrriiddssbbåått  9900  
fføørr  jjuull..  1166..  jjaannuuaarr  kkuunnnnee  ddee  eennddeelliigg  hheeiissee  
kkoommmmaannddoo  ppåå  eeggeett  ffaarrttøøyy..  

Kystjegerkommandoen (KJK) kan nå prise
seg lykkelige for å få tre nye skipssjefer
med seg på laget. To av dem er kvinner, 
noe som er historisk for Sjøforsvaret. 
Like før jul fikk de tre daværende elevene
Trond Hellefossmo, Celin Eriksen og Line
Thorsberg den hyggelige beskjeden om 
at de hadde bestått sjefskurset. 
- Det blir spennende å endelig få jobbe på
ordentlig nå når vi har vært under utdanning
så lenge, forteller fenrik Line Thorsberg
(bildet). Hun var svært stolt da hun heiste 
kommando på sanitetsstridsbåten 
”Kjøkøy” i Harstad. 
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Holder deg oppdatert

wwwwww..mmaarriinneenn..nnoo
KKllaarr  ffoorr  ttrrooppeennee
LAKSEVÅG: Ubåten KNM Ula er første norske
ubåt som har fått installert aircondition. 
- Nå er vi veldig godt forberedt til internasjonale
operasjoner, sier sjefen for Undervannsbåtflotiljen,
kommandør Harald Håkonsen. Tidligere har 
norske ubåter deltatt i ”Active Endavour” i
Middelhavet, men på grunn av de varme 
farvannene har dette ikke skjedd om sommeren. 

KKaann  iikkkkee  ssvvøømmmmee
HAAKONSVERN: Skolen for fysisk fostring i
Sjøforsvaret er bekymret over svømmedyktighe-
ten til mannskapene i Marinen.
Statistikk, fremlagt av MMI, viser at over halv-
parten av norske femteklassinger ikke greier å
svømme 200 meter. - Riktignok er det noen år før
vi får dette kullet inn til førstegangstjeneste, men
dette er en urovekkende trend, sier sjefen for
Skole for fysisk fostring i Sjøforsvaret, 
orlogskaptein Odd Roar Kaspersen til I Marinen.

““UUtthhaauugg””  hhjjeemm  ffrraa  MMiiddddeellhhaavveett
HAAKONSVERN: Det var folksomt på ubåtkaien
på Haakonsvern da KNM Uthaug kom hjem fra
internasjonal tjeneste 18. desember. 
Ubåten deltok i perioden fra september til
desember i Natos stående atlanterhavsstyrke,
Stanavforlant. Fra oktober og frem til midten 
av desember deltok ubåten i operasjon ”Active
Endeavour”, som er Natos bidrag i kampen 
mot terror. Norge har tidligere bidratt i denne 
operasjonen med både ubåter, fregatter og 
MTB-er. KNM Uthaugs hovedoppgave i
operasjonen var å kontrollere skipstrafikken 
i Middelhavet. 

BBaacchheelloorr  ii  ssiikkkkeerrhheettssssttyyrriinngg
HAAKONSVERN: Sjøforsvaret vil heve sikkerhets-
nivået og tilbyr nå bachelor-studie i sikkerhets-
styring. Utdanningen er åpen for både militært
og sivilt personell i Forsvaret. 
Studiet i ”Safety Management” er et resultat av
samarbeidet mellom KNM Tordenskjold, Skole
for skipsteknikk og sikkerhet, og Høgskolen i
Gjøvik. Utviklingen er basert på de tre modulene
høgskolen tidligere har utviklet for Forsvaret.

--  TTaakkkk  ttiill  HHaaaakkoonnssvveerrnn
Forsvarsledelsen og Regjeringen vedtok i 2003 å
legge ned Kystradar Sør. Sotra og Øygarden
Forsvarsforening (SØF) fortviler. - Uten den store
tilliten til arbeidet vårt, samarbeidet og all 
støtten vi har fått fra ledere til enhver tid ved
Haakonsvern og ved SSTN Fjell, ville vi ikke 
maktet oppgaven vi tok på oss, sier leder for
SØF, Elsa Nordvik, om arbeidet SØF startet i 1992.
- Vi vil rette en hjertelig takk til dere alle for tillit
og støtte gjennom alle år, og håper at vi også i
fremtiden kan ha et godt samarbeid til beste 
for forsvarssaken og for felles interesser, 
legger hun til. 

EEnnggaassjjeerreerr  ffoorr  åå  uuttvviikkllee  MMaarriinneenn
HHAAAAKKOONNSSVVEERRNN::  MMaarriinneenn  ggåårr  nnyyee  vveeiieerr  ffoorr  åå  ffiinnnnee  ffrreemm  ttiill  eenn  mmeerr  eeffffeekkttiivv  oogg  ssllaaggkkrraaffttiigg
mmaarriittiimm  ssttyyrrkkee..  FFoorr  åå  kkoommmmee  ffrreemm  ttiill  ddee  bbeessttee  lløøssnniinnggeennee,,  iinnvviitteerrttee  ggeenneerraalliinnssppeekkttøørreenn
aalltt  bbeeffaall  ttiill  iinntteennssiivv  mmaarriittiimm  tteennkkeettaannkk..    

- Det skal være stor takhøyde i Marinen. 
Vi skal sammen skape den marine vi trenger, 
sier Generalinspektøren for Sjøforsvaret, 
kontreadmiral Jan Eirik Finseth. 
Work-shopen er et viktig tiltak for å skaffe 
felles forståelse for hvordan Marinen 
skal utvikle seg. Mye arbeid er gjort på dette
området og den maritime tenketanken faller 
inn under det arbeidet som allerede er gjort. 

- Det er dere som sitter her som skal 
skape fremtiden, understrekte generalinspektøren
før work-shopen i Bergen gikk i gang 8. januar.
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PÅ STEDET SMIL

EON

Hva ser du 
frem til i vår?

SStteevvee  OOllsseenn, kommandørkaptein,
sjef i KV Nord
- Det blir mange utfordringer det
neste halve året, men det jeg ser
mest frem til er å få det nye indre
Kystvakt-konseptet på plass. 
Blant annet skal det bestemmes
hvilke fartøystyper vi skal benytte 
i fremtiden og på hvilket konsept 
vi skal drive den indre Kystvakt.  

GGeeiirr  BBeennttzzeenn,,  kommandørkaptein,
sjef for Olavsvern base
- Jeg gleder meg mest over at det
kommer til å være hektisk aktivitet
ved Olavsvern, med blant annet 
støtte til allierte enheter og fartøyer
av forskjellig nasjonalitet. Dessuten 
håper jeg at behandlingen av 
Forsvarssjefens militærfaglige 
utredning (MFU) skal gi nødvendige 
avklaringer for arbeidet fremover.

OOvvee  OOppppeerruudd, orlogskaptein, 
planoffiser for Kysteskadren
- Jeg gleder meg mest til å se
utviklingen i den omstillings-
prosessen Sjøforsvaret er inne i 
og håper at overgangen går 
lettest mulig for seg for de ansatte. 

FFrrooddee  MMyyrreennee, menig, maskin-
/elektroassistent KNM Otra
- Jeg håper på å dimme i løpet 
av det neste halve året, men 
jeg ser frem til Joint Winter i 
Nord-Norge om noen uker. 
Det kan jo bli interessant. 

KKrriissttiinn  TThhoommsseenn, menig, lærling
skipselektriker KNM Rauma
- Nå gleder jeg meg mest til å
komme ut på havet og seile. I mars
skal vi til Nord-Norge og delta på
Joint Winter, det gleder jeg meg til. 

Eg bestemmer meg lynraskt. 
Gidder ikkje ordna håret og tar berre
på meg noko som eg elles berre ville
ha gått med lenger enn ute i gangen.

Hiver meg i bilen og svingar skjelvande
på vegen. Hadde eg vore franskmann
hadde eg stoppa framfor det lokale
bakeriet på hjørna og fått tak i ein lang
fersk parisarloff. Var eg derimot grekar
ville eg nok ha svinga innom den lokale
kafeen og teke ein sterk kaffi og røyk.
Men det er nordmann eg er og eg 
er ikkje på jakt etter noko meir 
spennande enn eit brød ein søndag
føremiddag. 

Bensinstasjonen er sjølvsagt redninga.
Der treff eg andre med håret i floke,
lett subbande mellom nygrilla pølser,
olje og heldigvis ferske brød! Bak 
disken, saman med andre nytings-
middel som røyk og sjokolade, ligg
brøda rykande ferske på stripe. 

Eg pustar letta ut når eg ser at det
enno er brød igjen til meg der framme
bak disken.
Så står me der i køen då. Plutseleg blir
eg var med kor tjafsen eg ser ut. 
Men det heldigvis fleire som meg. Me
som ser subbne ut er med eitt på lag
mot dei eplekjekke og morgonfriske.
Dei står der så ranke i ryggen og 
smiler breitt med nypussa tenner og
sporty klede. Men me med pust frå i
går får vår revansje. 
- Me smiler skadefro når me ser at 
dei eplefriske også er medlem av 
brødgeriljaen. -Så prikkfrie som dei er
hadde me nesten venta nybakte rund-
stykke. Stillaste vatn har djupaste
grunn, konkluderar me forsoffne usagt. 

Det er sundag morgon, klokka er halv
tolv og operasjon frukostbrød avsluttes
for denne gang. 

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg,,  uansvarlig redaktør 

Det er sundag morgon, klokka er ti og eg ser stumt inn i 
det tomme kjøleskapet mitt. På brødfjøla ligg berre smular 
frå eit brød som vart ete opp for fleire dagar sidan. 
- Eg er svolten og vil ha frukost! 

Operasjon 
sundagsbrød
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Voksenopplæringen 
på Haakonsvern i

Bergen ser positivt
frem mot året som

kommer. Etter et år
med god deltakelse på

de forskjellige kursene
har også dette året

startet godt. 
Torgeir Granly Ekeland 

- I 2002 hadde vi rundt tusen
elever på de forskjellige 
kursene, mens 2003 var at-
skillelig bedre med enda større
deltakelse, forteller rektor ved
voksenopplæringskontoret på
KNM Tordenskjold, Sverre
Aardal. 
Haakonsvern orlogsstasjon er
Sjøforsvarets hovedbase og flere
av mannskapet holder til på fart-
øyer. Det er en ekstra utfordring
for voksenopplæringen. 
- I budsjettet vårt legger vi alltid
av penger slik at vi kan 
arrangere kurs utenom det 
planlagte, for fartøyer som ligger
til kai over lengre tid. De fleste
fartøyene har en voksenopp-
læringskontakt, som da avtaler
med oss og vi setter opp slike
kurspakker, forteller Aardal.

Fri fra tjeneste
En annen utfordring er at 
mannskapene ikke får fri fra 
tjeneste for å delta på kurs. 

- Av erfaring får spesielt de faste
mannskapene ved basen stort
sett fri for å delta på kurs. Når
det gjelder mannskaper på fart-
øyer kan det variere noe alt etter
hvilket oppdrag de er i,  forteller
studieinspektør, Leif Sigurd
Danielsen. 
Voksenopplæringen gjør sitt for
å unngå den vanlige tjeneste-
tiden og legger kurs til etter-
middag- og kveldstid. 
Og så arrangeres det noen 
helgeforelesninger for at flest
mulig skal få være med. 
- Det hender jo at noen ikke får
fri, men det har aldri vært et så
stort problem at vi har avlyst
kurs på grunn av det, skyter
Aardal inn.

Eksamen under vann
- Noen kurs krever ikke at den
enkelte møter opp på hver 
forelesning, som for eksempel
ex.phil og ex.fac, så der er det
mulig og lese på egenhånd. 

- Bruk førstegangstjenesten 

RRAAMMSSUUNNDD  OORRLLOOGGSSSSTTAASSJJOONN
• Ex.phil./ex-fac.  
• Maskinføreropplæring 
• Kranførerkurs lastebil
• Truckførerkurs (flere kurs)
• Førerprøven klasse C
• ADR-kurs
• Førerprøven klasse D
• Vekterkurs (flere kurs)
• Ordensvaktkurs
• Etablererkurs (flere kurs)
• Motivasjon og personlig 

utvikling/Jobbsøkerkurs 
(flere kurs)

• Navigasjon for småbåtførere
• VHF-kurs
• Jegerprøven
• Kundebehandling - salg 

- markedsføring
• EDB-opplæring moduler 

til datakort
• Grunnkurs sivil luftfart

I tillegg skal det gjennomføres en 
voksenopplæringsuke for personellet
ved Kystjegerkommandoen i uke
17. Da vil en del av de nevnte 
kursene bli gjennomført i tillegg 
til andre kurs som sveisekurs,
DAK-kurs Markedsføringsledelse
og ”Lær å lære” (med prosessuell 
personlighetsutvikling). 

OOLLAAVVSSVVEERRNN  BBAASSEE::
• Uke 4, 5 og 6: Lastebil- og 

traverskranførerkurs
• Uke 6: Truckfører
• Uke 7: Varmearbeid
• Uke 8: Jobbsøkerkurs
• Uke 9: Vekterkurs
• Uke 10-11:  Studieteknikk
• Uke 12: Ordensvakt
• Uke 13: Windows
• Uke 14: Excel

• Uke 17: VHF
• Uke 18: Maskinfører (teori)  

Praksis etter nærmere avtale
• Uke 19: Powerpoint
• Uke 20: Truckfører
• Uke 22: Tegningslesing/

nivellering 
• Uke 23: Grafisk design
• Uke 24: Sprengingsteknikk kl. C
• Mars-mai: Førerkort kl. CE DE
• Sikkerhetskurs offshore: Stipend
• Forberedelse til privatist-

eksamen i videregående skole

Lurer du på hva voksen-
opplæringskontorene har

å tilby deg?  
Her kommer en liten over-

sikt over hva som tilbys
ved de forskjellige basene

i Marinen. Enten du er
vernepliktig, vervet 

eller befal kan du få et
innholdsrikt halvår. 

For å få informasjon 
om søknadsfrister og de

forskjellige kursene, 
ta kontakt med 

voksenopplæringskontoret
nærmest deg.



All ære til de, skryter Aardal. 
Fartøyene er villige til å støtte 
de som går på kurs, noe som er
meget positivt i forhold til mann-
skapene. Det har blitt avviklet
eksamen om bord i flere av
Sjøforsvarets fartøyer. 
- Det har vært folk som har hatt
eksamen om bord i ubåt i ned-
dykket tilstand, forteller Aardal. 

- Bra tilbud
Gustavo Matus fra Trondheim
gjør seg klar for å ta sin tredje
eksamen under førstegangs-
tjenesten. 21-åringen, som til
vanlig er navigasjonsassistent på

fregatten KNM Bergen, har 
tidligere tatt datakortet, samt 
en eksamen i nynorsk. 
- Det er en ypperlig mulighet til
å utvikle seg faglig hvis du har
en interesse for å lære, sier han.
Nå holder han på å ta vekter-
kurset. Problemer med fritak 
fra tjeneste har han ikke. 
- Det var null problem å få fri,
selv om kurset går på dagtid,
forteller han. 

Gustavo Matus (21) er klar til å 
ta sin tredje eksamen under 
førstegangstjenesten. 
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FFrraa  ssnnuuooppeerraassjjoonn  
ttiill  ttrraannssffoorrmmaassjjoonn
Tradisjonen tro holdt Forsvarsministeren årets første 
foredrag ved Oslo Militære Samfund under tittelen 
”Fra snuoperasjon til transformasjon”. Ministeren sier i 
sin tale at ”vi må sikre at verneplikten fortsatt har stor
anseelse i samfunnet”. Det er særdeles positivt at verne-
pliktens plass i det norske forsvar nå blir tatt på alvor.
Ministeren peker spesielt på tre forhold; at tjenesten skal
være meningsfylt, at tjenesten skal gi verdifulle studie-
poeng, og at soldatene skal ha økt dimisjonsgodtgjørelse
for 12 måneders tjeneste. Dette er som musikk i en tillit-
valgts ører og reflekterer mye av det Tillitsmanns-
ordningen har hevdet lenge. Men jeg stusser litt på
utsagnet ”fortsatt stor anseelse i samfunnet”. Dessverre
er det nok slik at vernepliktens anseelse er synkende,
spesielt blant den yngre delen av befolkningen. Det 
handler altså ikke om å sikre fortsatt stor anseelse, men
gjenopprette en tillit til verneplikt som er i ferd med å gå
tapt. Det er bekymringsverdig dersom ministeren antyder
at noe annet enn total omlegging av vernepliktsordningen
vil være nødvendig for å gjenopprette denne tilliten. 

Omlegging av verneplikten bør etter TMOs syn omlegges
med tanke på Forsvarets behov ved at kun det antallet
som Forsvaret strengt tatt har bruk for som til enhver tid
bør kalles inn. Det bør også tas sikte på å i større grad 
inkludere verneplikten i Forsvarets øvrige utdannings-
program. Hvorfor ikke gjøre gjennomført førstegangs-
tjeneste obligatorisk, eller i det minste gi søkere med 
førstegangtjeneste store fordeler, ved opptak til 
befals-utdanning? Det vil åpne for en mer fleksibel og
nyttig bruk av verneplikten. Det vil åpne for innføring av
studiepoeng gjennom å overføre deler av dagens befals-
utdanning til førstegangstjenesten. Og det vil sørge for en
vesentlig økt anseelse for verneplikten. Samtidig vil det
være helt nødvendig med en kulturendring i synet på 
vernepliktige inne til førstegnagtjeneste.
Førstegangtjenesten skal primært være utdanning og
vernepliktige bør ikke brukes i stillinger som ikke er
relatert til den militære utdanningen.

Forsvarsjefen har i Militærfaglig utredning (MFU) satt 
standarden og skissert opp muligheter ved verneplikten. 
La oss inderlig håpe at vi også etter den politiske 
behandlingen av MFUen står
igjen med et forslag til 
en verdig vernepliktsordning. 
En fornuftig, meningsfylt og
prestisjefylt ordning og ikke
passiv videreføring av det
eksisterende. 

Dagens vernepliktsordning
lever på lånt tid. Vi trenger 
en revolusjon ikke en 
evolusjon av dagens ordning.   

Grenader Stian Jenssen 
(LSEK/TMO)

RREEKKRRUUTTTTSSKKOOLLEENN  KKNNMM  
HHAARRAALLDD  HHAAAARRFFAAGGRREE  
• Vekterkurs
• Nettverks og 

datakommunikasjon
• Windows XP
• Truckfører-kurs
• Datakortet
• Sikkerhetskurs
• Ex.phil./ex.fac.
• Verkstedsteknikk
• Bilteknikk
• Sveiseteknikk
• Kuldeteknikk

Voksenopplæringen ved KNM 
Harald Haarfagre tilbyr også kurs i
perioden mellom hver kontigent
som vil være tilgjengelig for det
faste mannskapet (vernepliktige, 
vervede, sivile) og befal som 
tilhører basen. 

HHAAAAKKOONNSSVVEERRNN  OORRLLOOGGSSTTAASSJJOONN::  
• Ex.phil./ex-fac.
• Internasjonal politikk
• Filosofi og ledelse trinn 1
• Innføring i regnskap (6 studiep.)
• IKT/Web-design og layout
• Matematikk 1MKX
• Nyere historie
• Privatist eksamen tilrettelagt 

for de med lese og 
skrivevansker 

• ADR-forskrift om 
landtransport av farlig gods

• Truckførerkurs
• Vekterkurs
• Annleggsmaskinførerkurs
• Førerkortopplæring 

buss/lastebil
• Jegerprøven
• Kranfører kurs
• VHF begrenset radiotelefoni
• Jobbsøkerkurs

TILLITSMANNS-NYTT



Fireåringen strekker ut en
hånd, før han setter seg ned på
en benk ved siden av veien. ”Nå
kan du gå videre”. På militær-
barnehagen Skårungen blir man
stoppet i porten før man får gå
inn. ”Hvem skal du hente?” 
spør han. ”Ingen”. 
”Hva skal du her da?” 

Av Torgeir Granly Ekeland

”Jeg skal snakke litt med de voksne”. 
Barna peker og viser vei. ”Skal jeg fortelle
hva de voksne heter”, spør en. ”Gjerne”.
Han strekker frem en hånd. ”Simon Jarle,
heter jeg”. Så ramser han opp navn på alle
de voksne han kommer på. 

Flere barn blir interesserte i hva som fore-
går. Håkon på fem og et halvt vil gjerne at
hunden hans Kurt får navnet sitt i avisen.
”Så du at  Kurt vant den der verdensgreia?
Han er sabla flink til å synge”, skyter Simon
Jarle på fem og et halv år inn. 
”Så du det som skjedde på nyhetene i går?”
spør Simon Jarle og refererer til frakteskipet
”Rocknes” som kantret i Vatlestraumen
utenfor Bergen. ”Det var skikkelig alvorlig”.
Barna samles i ring. ”Går det bra med de på
jobben din?” spør Håkon. ”Det går fint med
dem”, svarer jeg.  ”Frisk som en fisk”, 
konkluderer femåringen.  

LANGE VENTELISTER
Skårungen barnehage 
ved Haakonsvern 
orlogstasjon drives 

som et samarbeidsprosjekt mellom 
marinebasen og Bergen kommune. Styrer
Merete Ruvang forteller om stor interesse,
og at de kunne fylt to barnehager med alle
søkerne de har hver sommer.
- Barnehagen er i utgangspunktet tilrette-
lagt for personell som er beordret til hoved-
basen, men blir det plasser ledige går det
til øvrig personell på basen, forteller
Ruvang. 
Å ha en mamma eller pappa som jobber i
Forsvaret kan være vanskelig for barna. 
Det kan bli lange atskillelser og det er en
spesiell belastning for familier med far eller
mor i krigssoner, forteller Ruvang. 
– Alle barna her er bokstavelig talt i samme
båt, og det hjelper nok at de ikke er alene
om å ha foreldre langt borte, sier Ruvang. 
”Pappaen min kjører ubåt”, sier en. 
”Min pappa passer på at de ikke fisker for
mye”, sier en annen. De er tydelig stolte. 

MYE SPENNENDE
Barnehagen på Haakonsvern vet å
utnytte tilbudene ved basen. 
– Vi er jo veldig heldige med at 
vi har brannstasjon, kaier og
båter. I tillegg har vi et
stort og fint idretts-
anlegg like i nær-
heten, forteller
Ruvang som 

også skryter av aktive, engasjerte foreldre. 
– Foreldrene får et eierforhold til barne-
hagen. De er veldig engasjert i hva som
skjer og er flinke til å vise frem arbeids-
plassene til oss, forteller Ruvang. 
Og etter fjorten års drift vet de forskjellige
avdelingene om barnehagen. 
– De pleier å ringe hvis det skjer noe de 
tror vil være av interesse, forteller hun. 

77..  mmaaii  er søknadsfristen for nye plasser i
barnehagen. Søknadsskjema og brosjyre
om barnehagen får man ved å kontakte 
den på telefon 55 50 67 70.

-STOPP!

RETURADRESSE: Postboks 1, K-14
Haakonsvern, 5886 BergenA-BLAD

Håkon (5 1/2) har funnet seg 
til rette i barnehagen.
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