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Lov om personell i Forsvaret ble vedtatt av
Stortinget i juni 2004. Loven har innført et nytt
begrep; avdelingsbefal. Når vi etter hvert skal
anvende loven, så må vi sørge for at det posi-
tive innholdet omsettes i praksis og blir til
glede og nytte for både avdelingsbefalet og
for Forsvaret. I den sammenhengen er det
vesentlig at vi ser forskjell på et avdelingsbe-
fal i Hæren og et avdelingsbefal i Kystvakten.
Her snakker vi om forskjellige roller og ulike
behov. Enhetsstøvelen passer ikke.

Som sjef for Kystvakten er jeg spesielt opptatt
av kontinuitet. Vi trenger personell som står
lenge i jobbene om bord og på land for å bli
enda bedre til å utføre Kystvaktens mange
oppgaver. Kystvakten må ha gode fagfolk med
dybdekompetanse. Det er derfor musikk i
mine ører når jeg leser i loven at avdelings-
befalet skal gis relevant utdanning og sørge
for kontinuitet i stilling. Dette skal sikre
Forsvarets behov for kompetanse og erfaring.

Avdelingsbefalet kan enten fortsette til de er
35 år, og avslutte med en utdanningspakke,
eller vi kan ansette dem underveis. Her ligger
det store muligheter for både avdelingsbefa-
let og Forsvaret. I perioden de er avdelings-
befal, får de anledning til å kjenne etter om
Forsvaret er en god arbeidsplass for dem.
Samtidig kan vi i ledelsen vurdere den enkel-
tes kvaliteter og kvalifikasjoner samt behov
for kompetanse og kapasitet i vår organisa-
sjon. Hvis avdelingsbefalets ønsker og
Forsvarets behov er sammenfallende, er
ansettelse et naturlig utfall.

I Kystvakten har vi behov for personell med
erfaring. Vi har et stort pensum med mange
gjøremål, og vi skal være klare til å handle
NÅ. Dette krever erfaring og kontinuerlig ved-
likehold av kunnskaper og ferdigheter. Derfor
er det vesentlig at vi tar vare på de beste av
avdelingsbefalet ved å tilby dem ansettelse
etter seks til syv års tjeneste. Det vil jo være
lite klokt  å sende en dyktig medarbeider over
til et konkurrerende rederi ved fylte 35 år hvis
han/hun ønsker å bli i jobben, og vi har behov
for den kapasiteten han/hun besitter. 

For det første er det kostbart i tid og penger
hvis vi skal utdanne en ny person til den
samme jobben. Det gir også garantert et fall i
”produksjon” og en reduksjon i sikkerheten
på arbeidsplassen hvis vi tar inn nye folk for
ofte. Skipsfart generelt, og Kystvakten i sær-
deleshet, krever tung og dokumenterbar
kompetanse i langt større grad enn tidligere,
og på flere nivåer. Vi kan derfor ikke tillate
oss hyppige utskiftninger. Det er imidlertid en
styrke å ha en god spredning i alder om bord,
og kompetanseoverføringen bør primært
foregå på jobben mens vi er på patrulje, fra
de ”gamle” til de ”unge”. Dette oppnår vi med
et jevnt tilsig av nytt befal samtidig som vi tar
godt vare på dem vi har.

For det andre er det ikke slik at 35- åringer
er fallende stjerner. Jeg vil hevde at alle job-
ber på Kystvaktens fartøyer kan utføres av
personell opp til pensjonsalderen på 60 år. Så
lenge innsatsviljen, samarbeidsevnen og den
fysiske formen er god, er alder ikke noe pro-
blem, tvert imot. Derfor må vi bruke den
muligheten som nå ligger i lov om personell i
Forsvaret, slik at vi hever erfaringsnivået på
fartøyene og på den måten blir enda bedre.
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Maritime luftkapasiteter 
er en viktig del av Marinens
struktur for 2010.

FOTO: FORSVARETS MEDIESENTER
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- Av og til har vi været imot oss. 
Det er ikke alltid like gøy å lage mat 
i dårlig vær, betror Roger Engevik (23)
og Trond Morgen Hjelle (25) oss. 
Kokkene Hjelle og Engevik til 
Bergens Tidende 13. oktober, 
dagen før kokkemesterskapet.

– Navigasjonshjelpen jeg har fått fra
Sjøforsvaret har hatt stor betydning 
for denne VM-tittelen. Gratishjelpen 
har gjort meg mye sikrere på hvor 
jeg skulle styre sykkelen. 
Vinner av VM i ørken-ralley, 
Pål Anders Ullevålseter, 
til Forsvarsnett 15. oktober. 

- Spørsmålet er om Forsvaret har 
utviklet en kultur for å stige i gradene.
Hvis ikke vi passer på, kan vi risikere 
å sitte igjen med et forsvar med 
bare generaler.  
Leder i forsvarskomiteen, Marit Nybakk, 
til Aftenposten 20. oktober. 

Forsvarsreformen tåler ikke møtet 
med virkeligheten. Den bygger på 
delvis sviktende sikkerhetspolitiske 
forutsetninger, og fremstår som en 
forlengelse av amerikansk utenriks-
politikk, i stedet for å ivareta Norges
egne påtrengende sikkerhetsbehov. 
Øystein Steiro i en kronikk i 
Aftenposten 11. oktober. 

INNHOLD

PÅ OPPDRAG NÅ

Nato-styrken besøkte St. Petersburg

Kommandofartøyet KNM Vidar 
har ledelsen i Natos minerydderstyrke, 
MCMFORNORTH, frem til mai 2005.
Styrkesjefen har med seg 7 offiserer, i tillegg
tjenestegjør 61 på kommandofartøyet.

Også minejaktfartøyet KNM Karmøy deltar 
i styrken. Fartøyet har et mannskap på 36.
Norge seiler nå kontinuerlig i denne Nato-styrken.

Ubåten KNM Ula gikk i august ut i operasjon
Active Endeavour. Oppdraget i Natos kamp
mot terror varer frem til desember 2004.
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KNM Vidar har snart unnagjort
første halvdel av tiden som
kommandofartøy for Natos 
stående minerydderstyrke. 
- Det er hektisk både når vi 
seiler og når vi ligger til kai. 

Det sier skipssjefen om bord,
orlogskaptein Harald Furu. 
KNM Vidar gikk inn i 
MCMFORNORTH i slutten av mai
og har siden den tid seilt som
kommandofartøy for en av Natos
to stående mineryddestyrker. 
I tillegg til mannskapet på 61, 
er styrkesjef Per Kartvedt 
og hans stab på seks om bord. 

- I begynnelsen av oktober var
hele Nato-styrken i St. Petersburg.
Det er ikke vanlig at styrker fra
alliansen besøker Russland, 
men vi ble veldig godt mottatt,
forteller Furu. 
Etter russlandoppholdet har
styrken seilt til Riga via Tallinn. 

- Nå skal vi i gang med en 
fellesøvelse mellom de baltiske 
landene og minerydderstyrken,
forteller Furu. 

Det er hektisk å være kommando-
fartøy for Nato-styrken som også
innehar andre norske fartøyer. 
I oktober ble minejakt-fartøyet
KNM Karmøy meldt inn i styrken,
mens søsterskipet KNM Oksøy
seilte hjem til Norge. 
- Det er mye som skjer både når
vi opererer og når vi ligger til kai.
Som kommandofartøy har vi mye
offisielt besøk og mange sosiale
arrangementer som krever mye,
men med flinke kokker og 
erfarent mannskap går det bra,
forklarer skipssjefen. 

Før MCMFORNORTH-styrken 
tar en kort juleferie og kommer
hjem til Haakonsvern, skal styrke
seile til Danmark og Tyskland. 

Skipssjef Harald Furu har med
seg 67 personer om bord på
kommandofartøyet.
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MARINEN STRUKTUR 2010

Struktur for fremtidens oppgaver
FoHK-sjef Tomas Colin Archer

mener at Marinens struktur 
i 2010 skal kunne dekke 

alle oppgaver, både hjemme i
eget farvann og i internasjonale

operasjoner, selv om vi får 
en mindre marine. 

- Strukturene er små i alle forsvarsgrenene
og dette har vært diskutert. Men uansett
om vi får en liten marine, så skal vi sørge
for våre forpliktelser både nasjonalt og
internasjonalt, sier Colin Archer som nylig
tiltrådte som sjef for Fellesoperativt 
hovedkvarter (FoHK) i Stavanger. 

Får minimumsmarine
Generalinspektøren for Sjøforsvaret, 
kontreadmiral Jan Eirik Finseth, støtter
langt på vei den operative sjefen og 
understreker at det nå er viktig at vi får 
et forsvar som er i langsiktig balanse.
- Forsvarets fremtidige maritime struktur
er forankret i en rekke vedtak gjort av
Stortinget og det hersker nå ingen tvil 
om veivalgene i Marinen, forteller han. 

Marinen vil i fremtiden bestå av Kystvakten,
et taktisk ledelseselement (Norwegian Task
Group), fem fregatter, seks undervanns-
båter, seks MTB-er i Skjold-klassen, 
seks minerydderfartøyer, Marinejeger-
kommandoen, Minedykkerkommandoen 
og Kystjegerkommandoen. 
I tillegg må det utvikles logistikk på kjøl
(Combat Service Support). 

- Av flere hensyn, primært økonomiske, 
er antall enheter skåret ned til benet.
Grundige analyser ligger til grunn for de
ulike fartøysprosjektene som pågår, og
sentralt i analysene står vurderingen om
hvor få fartøyer vi kan klare oss med og 

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
oogg  VViiddaarr  HHooppee

Generalløytnant Tomas Colin Archer skal holde nasjonale og internasjonale forpliktelser, 
selv med en liten marinestruktur.

A
R

K
IV

FO
TO

: F
O

R
SV

A
R

ET
S 

M
ED

IE
SE

N
TE

R



likevel ha et fornuftig driftsmønster, 
forteller generalinspektøren. 

- Etter min vurdering er det ikke rom for å
kutte ytterligere ned på antall enheter uten
at nytteverdien av å opprettholde kompe-
tansen reduseres og kostnad per skrog blir
uhensiktsmessig høy, sier kontreadmiralen.
- Det blir ingen stor marine, men den kan
bli veldig god og svært hensiktsmessig til å
løse de maritime oppgavene Forsvaret har,
enten alene eller sammen med andre,
understreker Finseth. 

Felles tilstedeværelse
Colin Archer mener at Forsvaret vil være
svært godt rustet til både nasjonale og
internasjonale oppgaver med de nye 
investeringsprosjektene i Fridtjof Nansen-
og Skjold-klassen som skal bli fullt 
operativ i 2010. 
- Vi har høy aktivitet i nord, både med
Kystvakten, Kysteskadren og Luftforsvaret.
Med de nye NH-90-helikoptrene på
Nordkapp-klassen, kampsystemet Fridtjof
Nansen-klassen og fortsatt patruljering
med Orion-fly vil vi kunne dekke et mye
større operasjonsområde, sier han og 
legger til at moderniseringen av Kystvakten

er en trygghet i nordområdene.  
- Med nye helikoptre får de en helt annen 
rekkevidde. Setter vi dette sammen med de
nye fregattene, får vi helt nye kapasiteter
med en helt annen kvalitet enn det vi
erstatter, sier han. 

Den tidligere generalinspektøren for
Luftforsvaret ønsker å fortsette samarbeidet
mellom de to minste forsvarsgrenene.
- Med kampflyene våre har vi mulighet til å
dekke hele det norske territorialfarvannet i
løpet av én time. Kampflyene kan ikke være
til stede over lang tid, men det kan fartøyene.
Med et sjø-luft-samarbeid vil vi ha en 
formidabel struktur og god evne til å opp-
rettholde tilstedeværelse. For vi må jo se
effekten ut av flere elementer, sier han. 

Colin Archer innrømmer, ikke så over-
raskende, at han ikke ville bevilget mer
penger til Marinen dersom han først 
skulle fordele penger til forsvarsgrenene. 
- Det er ikke Marinens struktur som er
mest kritisk slik det ser ut nå, og ser vi ting
i totalitet er balansen forholdsvis grei i dag.
Vi opplever usedvanlig høye priser på 
materiell og vi ser at strukturene i forsvar-
grenene er blitt mindre, forteller han.

Fortsetter internasjonal deltakelse
FoHK-sjefen ser også for seg fortsatt 
deltakelse i de stående maritime styrkene
Stanavforlant og MCMFORNORTH. 
- Marinen har ”alltid” vært sterkt delaktig 
i internasjonale operasjoner og øvelser. 
Vi vet at Marinen er fullt ut i stand til å
delta i slike operasjoner, det har de bevist.
Med sine daglige treninger og høye kvalitet
er Marinen kanskje den forsvarsgrenen
som er enklest å sende ut i internasjonale
operasjoner, tror han. 

I Marinens struktur for 2010 blir det også
prioritert at marinejeger-, minedykker- 
og kystjegerkommandoene fortsatt er 
operative og klare til innsats i 
internasjonale operasjoner.
Kystjegerkommandoen har ennå ikke 
deltatt i en internasjonal operasjon. 
- Vi lever i annen tid enn i den kalde krigen.
Med de enhetene Marinen har, satt 
sammen med blant annet Hærens 
jegerkommando, vil vi få en balanse som 
er svært god. Nå ser vi an trusselen, 
forteller han. 
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Slik blir Marinen i 2010
Marinens styrkebrønn 2010 

skal utvikles til å settes sammen
og deployere nasjonalt og 

internasjonalt enten som en
komplett sammensatt styrke, 

et mindre styrkeforband 
eller som enkeltelement som

løser en oppgave med bare en
eller noen få kapasiteter.

De ulike fartøystypene utfyller hverandre. 
De neste årene skal de maritime styrkene
fokusere på å sette enkeltferdighetene til 
de ulike enhetene og fartøyene i bedre 
system. Innenfor et ”Task Group”-konsept
skal Marinen utvikle en oppgaveorientert 
stående, norsk, maritim styrke som er 
spesialtrent på å løse sjømilitære oppgaver 
i kystnære områder. 

Marinen blir liten i antall, men vil i 2010 
fremstå som en moderne maritim styrke 
med høy kvalitet. Det blir spesielt viktig å
sette sammen og koordinere styrken på en

skikkelig måte. Det er bare gjennom en
sammensatt styrke vi får full effekt av den
nye marinen. Norge vil da få det verktøyet
som kreves for å holde kontroll i et krevende
havområde og en lang kystlinje – i fred, 
krise og krig. 

Den stående maritime styrken 
vil også innfri kravene til 
Forsvarets innsatsstyrke/sjø 
og Nato. Hver for seg kommer 
enhetene også til å være 
innmeldt som en del av 
Nato Response Forces (NRF). 
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MARINENS STYRKEBRØNN 2010

FREGATTER

Styrkebrønn: 
Fem fregatter i Fridtjof 
Nansen-klassen med helikoptre. 

Stående maritim styrke: 
To fregatter i Fridtjof Nansen-
klassen med helikoptre. 

Status: Operative fra 2007-2010 
(Oslo-klassen utfases). 

Fregattene kan operere selvstendig
over tid og har svært stor rekke-
vidde. Fartøyene er de eneste
strukturelementene som driver
krigføring både over og under vann,
og på overflaten. Fregattene er en
garanti for at staten kan stille 
med militære maktmidler i 
hele vårt havområdet. 
For å utnytte fregattenes fulle
potensial må de ha et fornuftig
samvirke med en rekke andre
enheter, spesielt mindre 
overflateenheter, som de nye 
MTB-ene i Skjold-klassen. 

Fartøyets evne til luftromskontroll
er betydelig, og luftstridskrefter
som bakkebasert kontroll og 
varsling, maritime patruljefly og
kampfly er viktige samarbeids-
enheter for fregattene. En fregatt
liggende ved Færder medfører 
fullstendig kontroll med alt som
foregår i luften i østlandsområdet
og Skagerrak. Denne kapasiteten
kan kun utnyttes med tett sam-
arbeid med luftstridskrefter.

MTB-ER

Styrkebrønn: 
Seks MTB-er i Skjold-klassen.

Stående maritim styrke: 
To til tre MTB-er i Skjold-klassen.

Status: Operative i 2010. 
MTB-ene i Hauk-klassen er 
operative, men utfases fra 2010. 

De nye MTB-ene tilfører høy taktisk
mobilitet og reaksjonsevne til ulike
maritime operasjoner. De har 
evnen til å reagere meget raskt på
situasjoner og kriser. Fartøyene 
kan også brukes til suverenitets-
hevdelse, støtte til spesialstyrker,
søk og redning. MTB-ene har stor
ildkraft mot overflatemål og kan
utrustes med landmålsmissiler.

Skjold-klassen har evne til å 
operere selvstendig, men er mest
effektiv sammen med flere enheter.
Da utnyttes også våpnenes kapa-
sitet for angrep over horisonten
(150 km +) til fulle. Spesialstyrker,
kystjegere og luftstridskrefter er
viktige samarbeidspartnere for å
utnytte kapasiteten mot landmål 
og hovedvåpenets rekkevidde. 
Skjold-klassen har fått bedret 
luftvarslingskapasiteten. 
Selv om luftvernet er begrenset,
har den betydelig evne til 
selvbeskyttelse gjennom lav 
signatur og narremidler.

SJØMOBIL LOGISTIKK

Styrkebrønn: 
Ett til to logistikkfartøyer, teknisk
støtte og containerbasert logistikk.

Stående maritim styrke: 
Logistikkfartøy og tankfartøy.

Status: Sjømobil logistikk, 
såkalt Combat Service Support,
mangler og det er ikke fastsatt når
et eventuelt fartøy er på plass.

Samtlige maritime enheter har
behov for organisk understøttelse 
i operasjonsområdet. 
Marinen skal kunne operere like
effektivt i egne havområder som i
internasjonalt farvann. 
I tillegg til mobil logistikk har 
fregattene behov for etterforsyning
av drivstoff. Tankfartøy til fregattene
er forskjøvet til neste periode, 
også her vurderes et offentlig-
privat samarbeid.

MINERYDDINGSFARTØYER

Styrkebrønn: 
Seks mineryddingsfartøyer. 

Stående maritim styrke: 
To til fire mineryddingsfartøyer.

Status: Er fullt operative.

Mineryddingsfartøyene er en 
forutsetning for en rekke maritime
operasjoner. Ikke minst gjelder
dette operasjoner hvor hensikten 
er å føre frem landstyrker eller gi
tilgang til kyst eller havn.
I tillegg er kapasiteten et middel
mot å bli rammet av asymmetriske
trusler, mot for eksempel maritim
næringsvirksomhet. 

Norge er blant de fremste i verden
innenfor minerydding, ikke minst
hva gjelder teknologisk utvikling.
Utviklingen av den autonome
undervannsfarkosten ”HUGIN” er 
et eksempel på dette. Mineryddere
har liten evne til egenbeskyttelse
og må derfor operere med støtte 
fra andre maritime enheter. 
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MARITIME SPESIALSTYRKER 

Styrkebrønn: Én marinejegerkommando.

Stående maritim styrke: 
Én marinejegertropp. 

Status: Er fullt operative. 

Spesialstyrkene er med sin høye 
beredskap og treningsnivå en 
strategisk ressurs. 

En rekke sjømilitære oppgaver, som for eksempel
skarpe eller farlige bordingssituasjoner, evakuering
fra kriseområder og innsamling av informasjon i
områder med høy trussel, kan bare løses med 
støtte fra maritime spesialstyrker. 
Spesialstyrkene er ofte aktive i den tidlige fasen av
en operasjon og skaffer til veie beslutningsgrunnlag
før hovedstyrken settes inn. Samtrening og integrasjon
med det maritime miljøet er en forutsetning for å
operere effektivt. Marinejegerne er en forutsetning
for samarbeid med allierte maritime spesialstyrker
og en kilde til informasjon om utviklingen på dette
området med land vi ønsker å samarbeide med.

KYSTVAKTEN

Styrkebrønn: Én operativ kystvakt.

Stående maritim styrke: 
Inngår med sin kompetanse som 
en del av maritim “Task Group” 
i krise og krig.

Kystvaktens viktigste oppgave er
suverenitetshevdelse og myndighets-
utøvelse i norske havområder.
Kystvakten skal kunne inngå i en
maritim ”Task Group” i krise og
krig, og tilfører da spisskompetanse
på viktige områder som overvåkning,
bording og juridiske avveininger. 
Et faglig samvirke mellom alle
våpenarter i Sjøforsvaret inkluderer
et økt samvirke mellom Kystvakten 
og Kysteskadren.
Folkeretten gir kyststaten Norge
både rettigheter og forpliktelser i
våre havområder. Kystvakten er 
statens eneste myndighetsutøver
på havet og utøver myndighet på
vegne av en rekke andre statlige
etater med hjemmel i kystvaktloven.
Kystvaktens oppgaver er regulert i
kystvaktloven av 13. juni 1997. 

UNDERVANNSBÅTER

Styrkebrønn: 
Seks undervannsbåter i Ula-klassen. 

Stående maritim styrke: 
To undervannsbåter. 

Status: Er fullt operative.

Undervannsbåten er det eneste
strukturelementet med en evne til å
operere fullstendig skjult og evnen
til etterretningsinnsamling er 
særlig forsterket de senere årene.
Ubåtene kan innhente og levere
informasjon uten å eksponere seg
og er Forsvarets eneste strategiske
våpen som alene kan avgjøre 
utfallet av kriser. 

Marinen kan presentere en trussel 
i flere dimensjoner ved å sette
undervannsbåter, sammen med 
en av de nye fregattene eller 
MTB-ene, noe som gjør situasjonen
svært vanskelig og lite forutsigbar
for motparten. 

MINEDYKKERE

Styrkebrønn: 
Én minedykkerkommando.

Stående maritim styrke: 
To minedykkerlag.

Status: Er fullt operative.

Minedykkerkommandoen har sitt
primære innsatsområde i farvann
som er utilgjengelige for mine-
ryddingsfartøyer. Minedykkernes
oppgave er å uskadeliggjøre miner
og sprenglegemer i sjøen og på
land, og er et særdeles viktig 
mottiltak mot terroranslag, både 
i forhold til militære og sivile mål.

Minedykkerkommandoen er en
avdeling med spesiell kompetanse
og fremover vil det være et tettere
samvirke med Marinejeger-
kommandoen og Kystjeger-
kommandoen for å heve 
kompetansen i alle avdelingene og
utnytte ressursene mer effektivt. 

KYSTJEGERE

Styrkebrønn: 
Én kystjegerkommando.

Stående maritim styrke: 
Én kystjegerskvadron.

Status: Under klargjøring.

En maritim styrke må kunne 
håndtere overgangen mellom sjø 
og land, og Kystjegerkommandoen
er derfor viktig for å løse sjø-
militære oppgaver i dette arbeids-
feltet. Kystjegerkommandoen skal
være det maritime bidraget til en
felles nasjonal ISTAR-kapasitet, 
og være i stand til å gjennomføre 
styrkebeskyttelse og kontroll.  

Kystjegerne leverer informasjon 
og måldata til andre enheter og 
er en forutsetning for effektiv 
utnyttelse av fregattenes og 
Skjold-klassens våpen.
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NRF3: Mineryddingsfartøy 
og kommandofartøy

NRF4: Mineryddingsfartøy, 
kommandofartøy og undervannsbåt

NRF5: Undervannsbåt, minedykkere,
mineryddingsfartøy, MTB og en NCAGS-enhet*

høst 2004 vår 2005 høst 2005
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Natos fremtid er avhengig av at
Nato Response Forces (NRF) kan
brukes til krigføring og ikke bare

fredsoperative operasjoner. 
Mye står på spill når Natos 

nyopprettede responsstyrke 
blir satt på prøve. 

Det mener forsker ved Utenrikspolitisk
Institutt, Ståle Ulriksen. Han legger ikke skjul
på at et viktig motiv med opprettelsen av 
NRF var USAs misnøye med manglende
handlekraft for Europas styrker i Nato.  

Håndtere krigføring
15. oktober 2003 ble responsstyrken formelt
opprettet som aktiv styrke. Styrken skal 
bygges gradvis opp med kapasiteter og bidrag
fra alle forsvarsgrener frem mot full operativ
kapasitet i oktober 2006.
- USA ønsker et Nato som kan gi reelle

bidrag til stridsoppdrag, og ikke bare 
håndtere fredsoperative oppgaver. Men det er
ingen begeistring for Nato i USA og det er vel
mange amerikanere som har liten tro på 
alliansen. Derfor står mye på spill og Nato
må gjennom NRF bevise at alliansen kan
håndtere relativt kompliserte krigførings-
operasjoner, påpeker Ulriksen.

Fullstendig operativ skal responsstyrken ha
inntil 24 000 soldater fra alle forsvarsgrener.
Styrken vil være flernasjonal og bestå av både
utpekte ledelseselementer samt land-, sjø-
og luftstyrker fra de fleste Nato-nasjoner.
Styrken er basert på at enhetene skal rotere
hvert halvår og at nasjonene periodisk 
forplikter seg til å stille de styrkebidrag 
som kreves. 

NRF viktig for Natos fremtid

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
[kgramshaug@mil.no]
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Fregatten KNM Narvik var ett av 
Norges mange Nato-bidrag i 2004.



NRF6:
NCAGS-enhet* 

NRF7: Undervannsbåt, mineryddingsfartøy,
Marinejegerkommandoen og NCAGS-enhet*

* Dette er Kysteskadrens forslag til deltakelse og er ennå ikke bekreftet av Forsvarsdepartementet. 
En slik godkjenning kommer normalt under to år før enhetene går inn i NRF. 

NRF8: Marinejegerkommandoen 
og NCAGS-enhet*

vår 2006 høst 2006 vår 2007
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Enhver innsetting av NRF krever konsensus
blant alliansens medlemsland. 
Dette innebærer politisk godkjenning 
av alle Nato-lands regjeringer. 
- For Natos fortsatte militære og politiske
relevans vil evnen til å ta hurtige politiske
beslutninger være svært viktig. Det som er
spesielt med responsstyrken er at den er mye
mer forpliktende enn tilsvarende tidligere
styrker. Dersom et land først har avgitt en
styrke til NRF, så kan den ikke brukes til 
noe annet mens den er en NRF-styrke,
understreker Ulriksen.

Endrer styrkeplanleggingen
Ulriksen påpeker at det kommer til å bli
svært krevende for norske styrker å delta i
NRF og han tror deltakelsen kommer til å
utgjøre en stor del av enhetenes kapasitet. 
- Det blir en viktig debatt hvor høy 
prioritering NRF skal ha i det norske
Forsvaret, mener han. 

Flåteplanlegger i Kysteskadren, kommandør-
kaptein Helge H. Flostrand, er nå i gang med
å tilpasse de neste NRF-bidragene til den
norske marine. Våren 2005 skal Marinen delta
med en undervannsbåt og et NCAGS-element
(Naval Co-operation  and Guidance for
Shipping), i tillegg til deltakelsen i Natos
minerydderstyrke, MCMFORNORTH. 
Høsten 2005 skal både en undervannsbåt, 
et mineryddingsfartøy, deler av Minerydder-
kommandoen og en MTB-skvadron, i tillegg 
til NCAGS, være mønstret til NRF. 

- NRF kommer helt klart til å endre styrke-
produksjonen til Kysteskadren. Nå må vi alltid
sørge får at enhetene har riktig progresjon
over tid. For å klare dette vil vi være bevisst
hvilke øvelser enhetene deltar på i forhold 
til de krav som stilles til NRF-styrkene.
Responsenhetene blir det høyeste operative
nivået til noen norsk maritim enhet, 
sier flåteplanleggeren.  

NRF-styrkene jobber etter en syklus på to år.
Det første året brukes til nasjonal opptrening
og eventuelle fredsoperative oppgaver. De
neste seks månedene intensiveres treningen
og for de fleste norske NRF-enhetene 
kommer den årlige Blue Game-øvelsen til 
å være deres klargjøringsøvelse. Det siste

halve året i toårssyklusen skal enhetene 
være tilgjengelig som Natos responsstyrke.  
Alle enhetene skal stille
Sjefen for Kysteskadren, flaggkommandør
Trond Grytting, har i prinsippet hele Marinen
oppsatt og klar for oppdrag i responsstyrken.
Alle enhetene skal kunne stille i
responsstyrken.
- For Kysteskadren blir jobben å klarstille
NRF-enheter fra Marinen i henhold til de
beredskaps- og rotasjonsplaner som
Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet
bestemmer. På sikt skal Kysteskadren også
være klar til å sende ut en sammensatt 
stående styrke (Norwegian Littoral Task Group)
for kystkrigføring, sier flaggkommandøren. 

- Denne ambisjonen er viktig fordi den også
gjør oss i stand til å løse nasjonale maritime
oppdrag. Den Marinen vi utvikler og trener i
dag og i årene fremover vil være nasjonalt
nødvendig og internasjonalt høyaktuell,
understreker han. 

Bruk av NRF presses frem
Nupi-forsker Ulriksen tror Nato vil gjøre 
bruk av responsstyrken allerede før den 
er ferdig operativ i 2006. 
- Jeg tror Nato trenger å vise at alliansen 
kan håndtere en konflikt på et relativt 
komplekst nivå, sier han. 
Så lenge en operasjon føres av Nato er det
etter det Ulriksen erfarer sterk politisk vilje 
til at styrkene skal kunne brukes. 
- Norge er et land hvor Nato betyr mye og jeg
tror at politikerne forstår at det er mye som
står på spill med en vellykket responsstyrke,
mener han. 
Ulriksen vil ikke gå så langt at Nato kommer
til å bli oppløst om NRF mislykkes, men han
tror alliansen da gradvis kan komme til å
miste sin betydning.  

FAKTA
NATO RESPONSE FORCE

Nato Response Forsces (NRF) er en
felles styrke for alle Nato-land 
opprettet i 2003.  Styrken skal kunne
gå inn i begynnelsen av en konflikt
med kort begrenset utholdenhet.
NRF-styrken skal settes sammen 
av alle krigføringselementene. 
Hver NRF er på seks måneder. 
NRF kommer ikke til å erstatte
Forsvarets innsatsstyrke eller de
stående styrkene som Marinen
allerede deltar i, men Nato ser nå 
på en tilpassing mellom dagens 
stående styrker og NRF.
Responsstyrken skal være i stand til
å delta i alle typer Nato-operasjoner
og ha kapasitet til å gjennomføre
innsetting i områder med fiendtlige
styrker. Sammensetningen av NRF
blir skreddersydd for hvert enkelt
oppdraget. For oppdrag som strek-
ker ut i tid legges det opp til at NRF
vil bli avløst av andre styrker. 
NRF vil kunne bli satt inn for å 
løse disse oppdragene både 
innenfor og utenfor Natos område. 
(KILDE: Forsvarsdepartementet) 

Kjerneoppdrag:  
• Gjennomføre evakuerings-

operasjoner av sivilt personell 
fra ulike kriseområder. 

• Støtte konsekvenshåndtering for 
eksempel etter angrep med 
masseødeleggelsesvåpen og ved 
humanitære katastrofer. 

• Gjennomføre krisehåndterings-
operasjoner, herunder 
fredsbevarende operasjoner. 

• Støtte kontra-terrorisme-
operasjoner. 

• Gjennomføre embargooperasjoner.
• Gjennomføre operasjoner som 

sikrer i landsetting av påfølgende 
styrker. 

• Demonstrere militær evne for å 
støtte diplomatisk håndtering av 
krisesituasjoner.

- NRF kommer helt klart til
å endre styrkeproduksjonen
til Kysteskadren.

Helge Flostrand
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- Dersom Marinen ønsker å
utvikle oppdragbasert ledelse,
må flere kvinner kvoteres inn i

organisasjonen. Kulturen i
Marinen er i dag sterkt preget av

hierarki og kollektivisme, noe
som gjør det vanskelig å

håndtere for eksempel 
oppdragbasert ledelse. 

Det mener kommandørkaptein Odd Arne
Nissestad som i en del av doktorgradsstudiet
har fulgt de tre siste kullene på Sjøkrigsskolen
systematisk og testet kadettenes personlighet
og emosjonelle intelligens. I tillegg har han

også foretatt undersøkelse av deler av kulturen
i enkelte avdelinger i Marinen, samt fra Hæren.
Selv karakteriserer han funnene som til dels
overraskende og spennende. 
- Skal man få det mangfoldet man ønsker i
Marinen må det en kulturendring til. For å få
dette til er det ut fra mine funn nødvendig med
drastisk kjønnskvotering av kvinner slik som
det ble gjort ved årets opptak ved befalsskolen.
Kvinner har nemlig de lederegenskapene
Marinen ønsker seg, mener Nissestad. 

Hierarkisk kultur
Totalt teller materialet til doktorgradsstudiet
190 gutter og 26 jenter. Målet har vært å se om 
ledelsesprosessene som kadettene går
gjennom gir de offiserene Marinen ønsker.
Nissestad har tatt utgangspunkt i gjeldende
doktriner, militær teori, en rekke ledelsesteo-
retikere, for så å vurdere virksomheten ved
Sjøkrigsskolen når det gjelder utvikling av våre
fremtidige offiserer. 

- Det er svært liten variasjon i ”kulturen” i
Marinen. Det er en svært homogen gruppe. 
Ser vi på kulturmålene blant kadettene og 
tjenestegjørende offiserer og da spesielt 
relasjoner mellom mennesker, indikerer 
dataene, og da særlig de mannlige kadettene,
en kultur som er gjennomsyret av hierarki og
kollektivisme, mens individualismen er meget
lav. Oppdragsbasert ledelse krever en kultur
som er høy på kollektivisme og individualisme,
mens den er lav på hierarki. Det som er 
spennende er at de kvinnelige kadettene blir
som følge av utdanningen på Sjøkrigsskolen
mindre hierarkiske og mer individualistiske,
altså i tråd med det som kreves opp mot 
oppdragsbasert ledelse. En slik endring skjer
ikke blant de mannlige kadettene.

Nissestad understreker at kulturen heller ikke
antas å være representativt for det man kan
kalle ”norsk kultur”. Til det er den altfor 
hierarkisk. Nissestad påpeker at kjennetegnet

- Kvinnene må kvoteres inn 

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
[kgramshaug@mil.no]

Disse kadettene er viktig for Marinens fremtid. Fra venstre: Cecilie Åsen, Nina Arnesen, Elin Kvinge, Anne-Elisabeth Eskerud, Céline Wergeland, Trine Roland,
Maria Enstad og Helene Folkestad. 
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for en kultur preget av hierarki og kollektivisme
er at den er vanskelig å endre. 
- I tillegg kan vi si at det er vanskelig å la
beslutningene bli tatt på et lavere nivå i en 
slik organisasjon, forteller han. 
- Dette kan bety er at vi har en kultur som 
faktisk motvirker det vi ønsker. Det å endre 
kulturen slik at den fremmer oppdragbasert
ledelse, og samtidig få kvinnene til å bli, er 
faktisk to sider av samme sak, mener han.

Klarer ikke takle kaos
- Vi har et sjefsfokus som er usunt, om det
skjer noe i en organisasjon er det helt avhengig
av sjefen alene. I en reell situasjon er det ikke
den enkelte sjef, men det store kollektivet som
handler, mener kommandørkapteinen. 
Den hierarkiske kulturen skremmer Nissestad
fordi det bryter totalt med de kriger og 
konflikter som han regner med at kadettene 
og fremtidens offiserer kommer til å møte. 
- Vi ønsker å ta i bruk oppdragbasert ledelse
fordi det setter offiserene i stand til å møte
dagens trusselbilde, men med en så ensrettet
kultur som kommer frem i mitt materiale, er
evnen for tilpassing lav, og da blir en konflikt-
situasjon der det er viktig å håndtere mangfold
vanskelig å takle, sier kommandørkapteinen. 

- Vi kan se eksempler på dette i Irak i dag. 
Den militære operasjonen var vellykket og over
på 21 dager. Det er resten som er fiasko, fordi
soldatene har samme tilnærming til situasjonen
som om det var krig. Vår rolle i internasjonale
operasjoner vil først og fremst være det som
kommer i etterkant av en ren militær 
operasjon, og da vil det å kunne takle 
et kaos være ekstremt viktig, mener han. 

- Kvinner er de beste 
I materialet til Nissestad kommer de kvinnelige
kadettene klart mest fordelaktig ut også på
flere andre punkter. 
- Kvinnene er mer pålitelige og mer emosjonelt
stabile når de begynner på Sjøkrigsskolen, og
når de kvinnelige kadettene blir testet ved årets
slutt så har avstanden blitt større, forteller han.  
- Jentene takler med andre ord bedre det
psykologiske presset. Det har vist seg å være
en ekstremt viktig egenskap som leder og 
offiser, mener Nissestad.  
- Jeg tror det er egenskaper som lederskap,
moral og evnen til å overraske som er 
avgjørende for å lykkes i oppdragene vi 
blir satt til å løse fremover. 

Doktorgradarbeidet indikerer at forskjellen
mellom kjønnene til dels øker på Sjøkrigsskolen.
De mannlige kadettene endrer seg svært lite
etter ett år på Sjøkrigsskolen når kulturmålene
anvendes. 
- Mennene er som gruppe mindre endrings-
villige, mens kvinnene er empatiske og tar
sosialt ansvar. Dette er meget viktige 
egenskaper for fremtidens offiserer, sier han. 

Nissestad presiserer at det allerede er tatt
høyde for kjønnforskjeller i de instrumentene
og det normgrunnlaget som anvendes i 
undersøkelsen og at forskjellene ikke har 
noe med de anvendte instrumentene å gjøre. 
Derfor kaller han det noe  naivt å ville unngå
radikal kjønnskvotering for Forsvaret. 
- For å si det enkelt så trenger Forsvaret
kvinner for at kulturen skal gå i den retningen
som Forsvaret sier at de ønsker. Jeg opplever
at forsvarsledelsen sier at de ønsker flere 
jenter inn for å være politisk korrekte. 
Nissestad har et helt annet motiv for 
kjønnskvotering. I følge hans materiale er 
det nemlig ingen tvil om økt kvinneandel 
vil styrke offiserskorpset som helhet. 
- Kvinnene inneholder de egenskapene som 
vi ønsker at offiserene skal ha. Derfor må vi 
ha kjønnskvotering for å få til endring, 
understreker han. 

- Må endres
Kommandørkapteinen innser at det tar tid 
å endre den kulturen Marinen har i dag. 
- I tradisjonell militær vurdering, som frem-
deles benyttes både på Sjøkrigsskolen og
Befalsskolen for Sjøforsvaret, er de som får
beste vurdering de som er mest dominante,
eller som vi sier ”they look leaderlike”. De 
offiserene som driver opplæring i dag er selv
tillært en hierarkisk kultur, noe som gjør at det
blir vanskelig å endre på situasjonen og vi får
en reproduksjon av den kulturen vi har. 
- Årsaken til den dominerende hierarkiske 
kulturen kan også ligge i det at vi rekrutterer
feil mennesker ved at vi tiltrekker oss de som
trives i et hierarkisk system,  dette undersøkes
nå nærmere ved Sjøkrigsskolen. 

Uansett tror ikke Nissestad Forsvaret kan
fortsette slik som de gjør nå særlig lenger. 
- I krig må en takle usikkerhet, ta initiativ og
være tilpassingsdyktig. Dersom de mannlige
soldatene fra materiale mitt hadde kommet
opp i en slik situasjon, kunne resultatet fort
blitt handlingslammelse, tror han. 

Nissestad har notert en positiv utvikling på
kadettene etter at ”Statsraad Lehmkuhl” ble
tatt i bruk. - Der opplever kadettene at de 
sosiale relasjonene blir viktige. En offiser må
kunne være både autoritær og medmenneskelig.
Det faller tungt for mange offiserer i dag.
Offiseren må evne å innta den rollen som 
det er behov for og inneha en stor 
handlingsberedskap. 
I løpet av toktet opplever også kadettene at
kvaliteten på samhandlingen er avgjørende 
for hvordan oppdraget løses, og vi ser at 
jentene hever denne kvaliteten.

Doktorgradsavhandlingen planlegger Nissestad
å ferdigstille til våren. Til daglig er Nissestad
senior stabsoffiser i fagavdelingen ved
Sjøforsvarets skoler. 

Effektive ledere er mer emosjonelt 
stabile, mer ekstroverte, mer åpne for
nye erfaringer, mer medmenneskelige
og mer pålitelige (Kilde: Silverthorne
2001). 

En god leder må både være autoritær
og medmenneske. Offiseren må evne 
å innta den rollen som det er behov 
for og spille på hele registeret. 

Undersøkelsen viser at Marinen har 
en kultur som er sterkt preget av 
hierarki. Det gjør at endringer vanskelig
lar seg gjennomføre. 
Målet om oppdragbasert ledelse 
blir vanskelig å gjennomføre. 

Undersøkelsen viser også at kvinnene
er mer pålitelige og emosjonelt 
stabile når de starter på Sjøkrigsskolen,
og når de kvinnelige kadettene blir 
testet ved årets slutt, så er de blitt
ytterligere mer pålitelige.

Undersøkelsen viser at mennene er
mindre endringsvillige. 

”Statsraad Lehmkuhl” har hatt en positiv
utvikling på lederegenskapsevnene til
kadettene. Der opplever de at kvaliteten
på samhandlingen er av-gjørende for
hvordan oppdraget løses, og vi ser at
jentene hever denne kvaliteten.
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Odd Arne Nissestad mener at flere kvinner 
må kvoteres inn i Marinen. 
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• Verkstedene på Haakonsvern, som inngår 
i FLO tungt vedlikehold, skal skilles ut 
som aksjeselskap innen 2006. Det foregår 
nå et utredningsarbeid for å finne ut hvilke 
deler som skal inngå i aksjeselskapet. 

• Det nyetablerte Pre Vest, som nå er en 
samling av alle FLO-enheter på 
Vestlandet, får redusert ansvarsområde 
og vil dermed også få redusert oppsetting. 

• Fagmyndighetsansvaret blir 
operasjonalisert og vil få et større 
driftsansvar. Systemansvaret blir 
også en del av fagmyndigheten. 

En uavhengig tilsynsfunksjon blir skilt 
ut og lagt under sjefen for Forsvarets 
logistikkorganisasjon. 
Fagmyndighet må nedbemanne og det 
foregår nå et utredningsarbeid for å finne 
ut hvilken kompetanse som skal beholdes 
og hvilke tjenester man kan leie inn. 

• Dokken på Haakonsvern utvides nå til 
også å kunne dokksette de nye fregattene.
FLO ønsker en effektiv drift av tørrdokken 
på Haakonsvern og vil ikke at dokken blir 
liggende og ubrukt i perioder og ser på 
mulighet for å kunne leie ut dokken.

FLO I ENDRING PÅ MARINENS HOVEDBASE 

Forsvarets logistikkorganisasjon
er i en enorm omstilling som også

merkes i deler av Marinen.  
- Logistikktjenesten har ikke vært
gjennom den samme omstillingen

som de operative enhetene 
i Forsvaret. Nå må mye gjøres
over kort tid og dette kan nok

oppleves brutalt. 

Det sier administrerende direktør Erik Hernes 
i logistikkorganisasjonen (FLO). Nå styrer han
knallhardt på å få ned antall årsverk, eiendoms-
masse og kostnader i organisasjonen. 

Parallelt med at dette gjennomføres skal han 
starte oppbyggingen av fremtidens logistikk-
organisasjon. Sammenslåing av avdelinger, bort-
setting av virksomhet og andre effektiviserings-
tiltak blir vurdert. Det viktigste er å tilby kundene
det de trenger for det de er villige til å betale. 

Må få styrefart
- Nedbemanningen er helt nødvendig for å få
balanse i forsvarsbudsjettet. Driftsregnskapet
for 2004 og spesielt 2005 er avhengig av 
nedtrekkene i FLO. Siste oversikt fra juli viser 
at vi er nede på cirka 5.900 årsverk, ned fra 6.400
ved inngangen til 2004. Men vi bør være nede 
i 5.400 årsverk innen utgangen av året, 
understreker Hernes. 

Han ber om forståelse for at FLO nå må bruke tid
på nedbemanning og at organisasjonen deretter
får lov til å sette seg. I løpet av utgangen av 2005
til begynnelsen av 2006 regner han med at FLO
skal kunne levere logistikk til Marinen og resten
av Forsvaret på det nivået de ønsker. 
- Organisasjonen må få ”styrefart”, forklarer 
logistikksjefen. Når ”nye” FLO er etablert starter
arbeidet med å kartlegge kompetansen for å
finne ut hvilke tjenester FLO skal ha selv og 
hva som må kjøpes eksternt, forteller han. 

- Vårt klare hovedmål er å understøtte operativ
kapasitet. For å klare det må vi tilpasse oss
gjennom forhandlinger med kunder som
Marinen, understreker Hernes. 

- Vi ser for eksempel at verkstedene til
Marinen er dimensjonert for en vesentlig 
større marine enn den vi har i dag. Kundene

er ikke villig til å betale for den kapasiteten som
vi har og derfor må vi redusere, påpeker han. 

Samles på Haakonsvern
For Forsvarets logistikkorganisasjon er det 
ikke avgjørende at nåværende basestruktur 
i Marinen opprettholdes. 
- Vi skal ha ressurser til å sende kompetent 
personell dit hvor fartøyene trenger det. 
Da spiller det ingen rolle om det er til en 
militær eller sivil havn. Det er naturlig at slikt
personell har base i Bergen, men at de kan 
reise på et kortsiktig oppdrag der styrken
befinner seg, forteller han.
Han fremholder at ”kompaktbase Haakonsvern”
har fungert bra så lenge det var ressurser til 
å opprettholde en slik base, men at når 
Forsvaret nå er ytterligere presset, må det
finnes alternative løsninger. 

Logistikk på kjøl
Generalinspektøren for Sjøforsvaret har vært
svært tydelig på at han ønsker logistikk 
tilgjengelig der enhetene er. Det kommer 
logistikksjefen til å følge opp og når Marinens
logistikkfartøyer kommer, vil han være med 
å bemanne disse sammen med Marinen. 
Han ser for seg en videreutvikling av 
containerbasert logistikk. 
- Jeg kaller det mobile basesett og det er 
naturlig at dette planlegges ut fra Haakonsvern,
men at basesettene er klare til å deployere med
styrkene når det er nødvendig, forteller han. 
- Mye av dette har vi allerede i dag. 
Da MTB-ene opererte i Gibraltar-stredet i 2003
var også Forsvarets logistikkorganisasjon med.  

Hernes lar kunden bestemme

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
[kgramshaug@mil.no]

Administrerende direktør i FLO, Erik Hernes, vurderer å slå sammen 
avdelinger, bortsette virksomhet og andre effektiviseringstiltak for å få ned
årsverk, kostnader og eiendomsmasse. (Arkivfoto: Stian Solum, FMS).
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Sjøforsvarets strategi er helt
klar. Målet er å frigjøre mest

mulig ressurser slik at de kan
brukes på de operative enhetene.
Med det skal Sjøforsvaret få mer

kampkraft for hver krone. 

For å møte fremtidige rammebetingelser 
skal Sjøforsvaret fortsette arbeidet med å 
vri ressursbruken mot kjernevirksomheten,
for på den måten kunne stille de vedtatte
strukturelementene tilgjengelig for operativ
myndighet. 

- Dette har vært en uttalt målsetting i flere år
nå, forklarer kommandørkaptein Lars Arne
Aulie, avtroppende sjef for driftsavdelingen 
i Sjøforsvarsstaben og ansvarlig for at de 
økonomiske rammene holdes. 
Likevel tror kommandørkapteinen det 
fremdeles er mulig å drive Sjøforsvaret enda
mer effektivt og frigjøre ytterlige ressurser 
til kampkraft ved å gjennomgå de kostnads-
drivende aktivitetene og vurdere deres verdi
opp mot de oppdrag som er gitt. 

Prosjekt Neptun bidrar
- Den store utfordringen er hvor pengene 

bør settes inn for å få mer kampkraft, 
mener Aulie. Prosjekt Neptun, som general-
inspektøren satte i gang i høst, har som 
hovedmål å bidra til at ytterligere ressurser
blir overført til den spisse ende. 
- Prosjektet er ledet av flaggkommandør
Trond Grytting og skal følge opp general-
inspektørens transformasjonsordre, som 
på mange måter har gitt oss retningen på 
hvordan vi skal få en målrettet bruk av 
ressursene, sier Aulie. 

- Gjennom verktøyet balansert målstyring 
er Sjøforsvarets ledelse i gang med å lage 
styringsparameter for å se hvilken effekt 
midlene vi bruker faktisk har, og på den
måten sikre at målene i strategien blir fulgt
opp, forklarer Aulie. Han legger ikke skjul 
på at dette er vanskelig.
- Det er en utfordring å finne gode mål på
effektiv ressursbruk. Spesielt er det vanskelig
å finne mål som forutser ressursbruken
fremover, og ikke bare gir oss status på de
ressursene som er brukt, påpeker han. 

Systematisk tilnærming
Aulie understreker at Sjøforsvaret over lengre
tid bevisst har overført ressurser mot den
spisse ende, men tror hele organisasjonen
kan bli bedre og få en mer systematisk 
tilnærming. 
- Kanskje er det ikke slik at mer penger til
Kysteskadren eller Kystvakten automatisk gir
mer kampkraft, men i stedet mer penger til
for eksempel Sjøforsvarets skoler som kan

bruke midlene på opplæring og simulatorbruk
for enhetene, påpeker kommandørkapteinen. 
I strategiarbeidet fremover fokuseres det
særlig på å finne styringsparameter hvor det
er mulig å finne svar på slike spørsmål. Aulie
ønsker seg styringsparameter som bryter ned
kjernevirksomheten, for å være konkret på
ressursbruken opp mot den spisse enden. 

- Vi kan ikke bare fortsette å vri ressursene
over mot den spisse enden, uten med 
sikkerhet vite om det kommer mer operativ
kampkraft ut av det, understreker han.
- Vi har også mye å hente på å gå gjennom
alle kostnader knyttet til administrasjon og
støttevirksomhet, både internt i Sjøforsvaret
og opp mot Forsvarets logistikkorganisasjon,
for å sikre oss at de ikke er større enn det vi
trenger. Sjøforsvaret skal være en krevende
kunde med høy bestillerkompetanse, og 
fokuset skal være rettet mot pris, kvalitet og
leveringsevne, sier kommandørkapteinen. 

strat
egiFOKUSERT

Ressursene skal brukes operativt 

- Den store utfordringen er
hvor pengene bør settes inn
for å få mer kampkraft.

Lars Arne Aulie

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
[kgramshaug@mil.no]

FAKTA 
SJØFORSVARET STRATEGI: 

Ledergruppen i Sjøforsvaret er 
nå klar med sine strategiske 
målsettinger. Balansert målstyring
er valgt som verktøy i dette arbeidet 
og brukes for å se de økonomiske
rammene opp mot ambisjonsnivået.
Strategien er forenklet fremstilt i et
utarbeidet strategikart som skal
synliggjøre hele organisasjonen 
hvilke retninger ledelsen ønsker
organisasjonen skal bevege seg i. 

I MARINEN fokuserer i høst på det
strategiarbeidet som Sjøforsvarets
ledelse er i gang med. De to første
artiklene stod i utgave 7 og 8.
Strategiarbeidet blir fulgt opp 
med flere artikler fremover.

Effektiv ressursbruk er en forutsetning for en operativ marine. Sjøforsvaret går gjennom administrasjon og
støttevirksomhet for å sikre at den er så liten som mulig. Lars Arne Aulie har det økonomiske ansvaret.

FO
TO

: F
O

R
SV

A
R

ET
S 

M
ED

IE
SE

N
TE

R



14 NO.9/2004 IMARINEN

Havarialarmen på KNM ”Statsraad
Lehmkuhl” skriker fra seg. 

Én etter én kommer kadettene
frem fra luker og ventiler. 

Nå skal de én gang for alle 
bevise at de kan ta hånd om

sikkerheten om bord.

I MARINEN er med Sjøkrigsskolen på høsttokt.
Vi befinner oss midt mellom Las Palmas og
de nordligste Kapp Verde-øyene. Solen har
så vidt klatret opp fra havet i øst, da skips-
sjef Terje R. Paulsen forsiktig trykker inn
den røde knappen. Alarmen brøler fra seg
og all normal aktivitet om bord blir avbrutt.
Nå må kadettene overbevise det sivile
mannskapet og skipssjefen at de har 
kontroll på sikkerhetsrutinene. 

Kaotisk mønstring
”Havarialarm til øvelse, havarialarm til
øvelse”. Den røde, rolige morgenkvisten er

blitt forvandlet til det rene katastrofeområdet.
- Det er viktig at vi kommer inn i rutinene så
tidlig som mulig. Nå må vi vise at vi har en
profesjonell organisasjon som ivaretar 
sikkerheten om bord, sier Paulsen mens
han spent følger med på de stressende
kadettene på dekket. 

Det rapporteres om brannutvikling på 
banjeren og skipet tar inn vann i baugen. 
På få minutter har sanitetsoffiserene reist 
et feltsykehus på hoveddekket. Der ligger
fire-fem skadde markører. I samme 
øyeblikk blir en person meldt savnet.
Mannskapet må finne frem lettbåten og
gjøre seg klare til søk i sjøen. Alt skjer på èn
gang. Alt må håndteres trygt og korrekt. 
Her står menneskeliv på spill. 
Klarer de ikke dette nå, får de heller ikke
seile til Brasil. Sikkerhet kommer nemlig
aller først i rekken når den nitti år gamle
skuta skal krysse Atlanterhavet.   

Vitenskapelig dokumentert
Det er tredje gang på rad at Sjøkrigsskolen
gjennomfører skoletokt med ”Statsraad
Lehmkuhl”. I 2002 gikk toktet til Karibia.
Tilværelsen om bord var preget av 

usikkerhet og liten struktur. Dette fikk
ledelsen på Sjøkrigsskolen negative tilbake-
meldinger på fra kadettene. Året etter ble
kursen lagt mot Middelhavet. Dagene om
bord var gjennomført med bedre orden og
struktur, og kadettene var mer fornøyde. 

Men det første toktet gav best utbytte.
Undersøkelser viste nemlig at kadettene 
var mer selvreflekterte og hadde større
potensiale til å bli gode ledere, fordi de
gjennomfører øvelser i et kaotisk og 
hektisk miljø. Ikke overraskende blir 
det stressende tendenser om bord på
”Statsraaden” på årets tokt.  
Etter halvannen time med livberging og
brannslukking kan kadettene puste lettet ut
en stund. Men det er fremdeles et par timer
til de får vite resultatet. I mellomtiden 
er det oppskvær og rydding av dekk 
som står på programmet, mens ledelsen
går og evaluerer mønstringen. 

Gir varierte muligheter
Lederutviklingen på Sjøkrigsskolen har fått
et skikkelig løft de siste årene. Da skolen
skulle telle opp søknader til førstetrinnet i
vår ble tallet firesifret, men Marinen har

PÅ OPPDRAG: HØSTTOKTET 2004

Dra til sjøs for en lederutvikling

VViiddaarr  HHooppee
[vhope@mil.no]

Stemningen ble høy om bord på KNM Statsraad Lehmkuhl da kadettene hadde bestått sikkerhetsmønstringen.
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bare plass til hundre. Fenrik Roar Tveit var
en av de heldige som kom inn. Han hadde
tjenestegjort i Marinen i flere år før han
søkte seg til Sjøkrigsskolen.
- Jeg har vært dykker i Minedykker-
kommandoen og instruktør på 
Dykker- og froskemannskolen. 
Nå vil jeg ha en utdannelse som gir 
varierte jobbmuligheter, sier han. 

Medkadett Maria Enstad tar utfordringene
som de kommer i Marinen. Nå har hun all
fokus rettet mot skoletoktet og dagene på
KNM Statsraad Lehmkuhl. 
- Første uke om bord har vært krevende,
men interessant. Er man tilpasningsdyktig
og samarbeidsvillig, oppnår man resultat
om bord og det er jo det vi ønsker.
”Statsraad Lehmkuhl” er den optimale 
arenaen for å lære sjømannskap og 
lederegenskaper. Jeg gleder meg til 
resten av toktet, sier hun. 
Også sjefen for Sjøforsvarets skoler, flagg-
kommandør Atle Karlsvik, var med på første
etappe av høsttoktet. På ettermiddagen
kunne han, til kadettenes store glede, 
presentere resultatet fra sikkerhets-
mønstringen. Tilbakemeldingene ble lest 

opp enkeltvis 
til hver detalj på 
stordekket, 
og så kunne flagg-
kommandøren presentere
helhetsresultatet.
- Det dere nå har vist oss
var svært bra. Dere viser
stort engasjement og 
ståpåvilje. Innsatsen i 
forkant av mønstringen
har vært svært bra, og 
jeg vil påstå at dere er det
beste kullet vi har hatt
med på høsttoktet.
Sikkerhetsmønstringen 
er bestått!

Jubelrop kunne sikkert høres på Atlanterens
bunn. Forut ser kadettene 
silhuettene av Kapp Verde. Etter en rolig
helg venter åtte uker i harmoni med vær 
og vind. Neste stopp blir i brasilianske
Natal. Kadettene gleder seg. 

BERGEN

AZORENE

NATAL

KAPP VERDE

LAS PALMAS

FAKTA HØSTTOKT

Sjøkrigsskolen sine førsteårskadetter
har de siste tre årene hatt deler av
undervisningen om bord på
”Statsraad Lehmkuhl”. 

I 2002 gikk toktet over Atlanteren 
til USA og Karibia, mens i fjor 
seilte skuta til Middelhavet. 
Fra 30. september til 4. desember
seiler kadettene fra Las Palmas til
Kapp Verde og videre til Brasil og
Azorene, før skuta vender hjem til
Bergen. De siste to ukene av toktet
skal kadettene selv før skuta trygt
hjem uten hjelp fra besetningen. 

Det sivile mannskapet på ”Statsraad
Lehmkuhl” teller 20 menn og kvinner,
mens Sjøforsvaret stiller med 
hundre kadetter i tillegg til 
veiledere og lærere. 
Du kan følge høsttoktet på Marinen
sine nettsider, www.marinen.no. 

Sanitetslaget gjorde en utmerket innsats på den store eksamensdagen.

FO
TO

: V
ID

A
R

 H
O

P
E



Fra og med 2005 vil det være
mulig å ta mastergrad i 

militære studier. Dette innebærer
blant annet at nåværende 

stabsskole del én faller bort og 
at del to videreføres i ny form.

Det kommer til å bli totalt syv elever fra
Sjøforsvaret som hvert år vil få tilbudet om
toårig gjennomgående mastergrad i militære
studier, hvorav det første året vil være dagens
hovedstudium, stabsskole del to, i en videreført
utgave. Andre vil bare få opptak til hovedstudiet,
men disse vil likevel få samme kompetanse som
de som har fullført dagens stabsskole. 
I tillegg kan studenter med kun hovedstudium 
få tilbud om å fordype seg videre og bygge på 
til en mastergrad.  

Går over til dybdestudie
- Det første studieåret, det vil si hovedstudiet, 
er lagt opp med en bred tilnærming til teori,
metode, fellesoperasjoner, militær ledelse og
virksomhetsstyring. Det andre studieåret er 
derimot innrettet mot dybdestudier av militær-

makt i en sosial og politisk kontekst. Med 
andre ord en litt mer spesialisert tilnærming,
forklarer oberstløytnant Terje Viktor Nyberget
ved Forsvarets stabsskole (FSTS).

Hensikten med det nye masterstudiet er å gi
offiserene kompetanse til å bekle høyere 
stillinger innenfor forsvarssektoren, både 
nasjonalt og internasjonalt. I løpet av det 
andre året vil blant annet arbeidet med en
skriftlig masteroppgave stå sentralt. 
For Sjøforsvaret sin del vil det være mulighet 
til å fordype seg innen sjømilitære emner.
- Masterutdanningen gir muligheten til i større
grad å fordype seg innenfor de forskjellige
emnene, slik at vi får et mer utpreget 
dybdestudium. Sånn sett er dette en kvalitets-
forbedring i forhold til den gamle ordningen, 
forteller Nyberget.

Frykter ensretting 
Kommandørkaptein Odd Arne Nissestad, leder
for fagavdelingene i Sjøforsvarets skoler, er
positivt innstilt til ideen bak den nye ordningen,
men er redd for at den maritime kulturen kan 
bli for homogen.
- Jeg tror det er viktig at man innser og verdsetter
at man også har behov for et mangfold. Med det
mener jeg at man lett kan ende opp med lite
variasjon i toppledelsen dersom alle innehar den
samme masterutdanningen. Vi kan dermed 
risikere å få offiserer med veldig forutsigbar
handlingssløyfe. Og selv om Forsvaret har uttalt

at de vil åpne for sivile utdannelser, kan 
situasjonen vise seg å være annerledes 
i praksis, sier han.
Det er i realiteten det gamle grunnstudiet, del
én, i den gamle stabsskoleordningen som faller
helt bort. Mange av modulene fra grunnstudiet
vil i fremtiden være pensum innenfor den 
grunnleggende offisersutdanningen på krigs-
skolen, som i sin tur legger om til en treårig
bachelorordning. Andre moduler vil inngå i 
pensumet til det nye ettårige stabsstudiet. 

Må ha erfaring
For å kunne starte på det nye masterstudiet er
det en forutsetning at studentene, etter å ha 
tilegnet seg bachelorgrad, fullført krigsskole
eller lignende, har flere års erfaring fra stabs-
og lederstillinger. Det er også en forutsetning 
at studentene har tatt et kurs i metodelære 
og metodikk, en av modulene som inngikk 
i det gamle grunnstudiet. 
- Dette vil ikke være et problem i fremtiden,
siden den nye bachelorordningen for
Sjøkrigsskolen vil inneholde denne modulen. 
De som derimot har tatt gammel krigsskole-
utdannelse, er nødt til å ta dette kurset. 
Videre er det slik at offiserer som bare har den
tidligere tre måneder lange utgaven av grunn-
studiet, ikke møter kravene til metodelære og
metodikk. Dette gjelder et flertall av offiserene 
i Sjøforsvaret, og disse vil ved eventuelt uttak 
bli tilbudt et studieopplegg som ivaretar 
disse kravene, avslutter Nissestad.

Får mastergrad i militære studier

TTaaggee  HHeennnniinnggsseenn
[thenningsen@mil.no]
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Masterstudiet skal gi offiserene kompetanse til høyere stillinger både nasjonalt og internasjonalt.



DÅRLIG FORLEGNING 
Har dere sett forlegning 2 for faste mannskaper på
KNM Harald Haarfagre? Der bor jeg og det ser helt
forferdelig ut. Vi gruer oss til å dusje og gå på do.
Forlegningen får dispensasjon fra alle inspeksjoner,
fordi det skal komme en ny forlegning i 2005. 
Burde ikke vi som vernepliktige ha krav til å 
i det minste kunne bo under ok forhold? 
Ledende menig Magnus Strøm

Jeg kjenner godt til den dårlige standarden på 
din forlegning, og jeg beklager at dere som er inne
til førstegangstjeneste nå ikke har tilfredsstillende
boforhold. Dette har jeg tatt opp med Forsvarsbygg
som har ansvaret for å holde bygningene i 
tilfredsstillende stand, spesielt med hensyn til
helse, miljø og sikkerhet. Det har vist seg for dyrt 
å oppgradere den gamle bygningsmassen, 
og det er derfor igangsatt bygging av ny 
forlegening som vil stå klar i januar 2005. 

TEKNISK PERSONELL OGSÅ I FREMTIDEN
I en tid med innføring av stadig mer teknisk 
kompliserte fartøyssystemer, virker det samtidig
som Forsvaret “ønsker å pulverisere” det som i
dag finnes av fagtekniske støttefunksjoner på
land. Ser generalinspektøren at Sjøforsvaret
trenger et eget oppdatert teknisk personell 
også i fremtiden, eller er dette antatt å 
kunne kjøpes på det sivile markedet? 
Med hilsen orlogskaptein Jostein Helle

Sjøforsvaret har behov for et sterkt og godt 
fagmiljø som skal understøtte en moderne og 
høyteknologisk flåte. Hovedansvaret for dette 
er gitt Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), 
en “kompetansebedrift” som faglig og geografisk,
skal dimensjoneres i forhold til operasjoner og
styrkeproduksjon. 
I dette ligger også fremskaffelse av materiell 
stridsevne. Drift og investering i fremtidens forsvar
forutsetter et mer effektivt støtteapparat. 
Hvis vi ikke lykkes med å effektivisere FLO, vil 
den operative strukturen pulverisere, og da blir 
det heller ikke noe igjen for FLO å understøtte.
Sjøforsvaret vil bidra gjennom å være en aktiv og
konstruktiv kunde og stille krav til at innhold og 
kvalitet i tjenestene blir levert. 

FREMTIDENS PERSONELLPOLITIKK 
Generalinspektørene i Hæren og Luftforsvaret antyder
i juni-utgaven av ”Hærfra” at den sentraliserte 
personellforvaltningen ikke er hensiktsmessig og
ikke leverer rett mann på rett plass i rett tid. 
De mener den enkelte sjef må kunne velge sine
medarbeidere mer ut fra teamkompetanse og miljø
enn i forhold til dagens system. Sjøforsvaret har
også fått endret sine oppgaver; færre fartøy og mer
deltagelse i internasjonale operasjoner. Hva mener
generalinspektøren for Sjøforsvaret om dagens 
system for personelldisponering, dekker den
Sjøforsvarets behov, eller ønsker også han et 
desentralisert disponeringssystem? 
(Spørsmålet er forkortet)
Orlogskaptein Per Ivar Myrrusten

Jeg er i stor grad enig i synspunktene general-
inspektørene i Hæren og Luftforsvaret fremmer.
Personell er en avgjørende ressurs i arbeidet 
med å styrkeprodusere Sjøforsvaret på en hensikts-
messig og god måte. Prinsipielt burde derfor
Sjøforsvaret ha større kontroll med 
personellforvaltningen. ”Lean manning”-konseptet
ligger til grunn for å bemanne våre nye fartøyer.
Systemene blir mer avanserte og krever høyere 
kompetanse. Alt dette forsterker Sjøforsvarets 
behov for å ha kontroll med disponeringen av vårt
personell. Vi må i disse tider spørre oss om hvilke
løsninger som er kostnadseffektive. Vi har ikke råd 
til å organisere oss på en måte som krever store 
staber. Foreløpig har svaret derfor vært å sentralisere
personellforvaltningen. Jeg ønsker å være lojal mot
de sentrale grepene i omstillingen da det er dette
som skal frigjøre midler til den operative strukturen.
Jeg er likevel ikke fremmed for at vi må vurdere 
en annen organisering av personellforvaltningen 
i fremtiden. 

SPØR GENERALINSPEKTØREN

SPØR KORT

På denne siden svarer generalinspektøren
på innsendte spørsmål fra intranett. 
Enten du er menig eller flaggkommandør 
kan du spørre om det du lurer på. 
Vi oppfordrer alle til å stille så korte og presise
spørsmål som mulig, slik at vi får plass til 
flere innlegg hver gang.

Send spørsmålene til 

redaksjonen@marinen.no  

HVA SLAGS FORSVAR SKAL VI HA?
Det er urolige tider i det norske forsvaret. 
De stadige omstillinger sliter på personellet.
Frustrasjonen blir ikke mindre når det kommer 
for en dag at oppsigelsesvernet til skal fjernes,
samt at beordringsplikten utvides. 
Samtidig er det en generell følelse blant offiser-
skorpset at administrasjonen vokser, og den spisse
ende lider sammen med logistikkapparatet.
Måldefinisjonene har så langt vært lite 
håndgripelige for befalet på det jevne. 
Er det slik at veien mot målet er bestemt, men
målet er ikke klart nok definert? Kan du med enkle
ord beskrive hva slags forsvar Norge skal ha? 
(Spørsmålet er forkortet)
Med vennlig hilsen 
kapteinløytnant Torbjørn Bjelland

Omstilling er ikke enkelt og smertefritt. 
Jeg oppfatter imidlertid at målene er helt klare. 
Vi skal redusere driftsutgiftene ved å kutte i 
bygningsmasse og årsverk vi ikke trenger og som
var bygget opp for den kalde krigen. Dette skal vi
gjøre for å kunne investere, drifte og operere nytt
materiell tilpasset en ny militær tidsalder. 
For oss innebærer dette å bygge en ny maritim
struktur bestående av fem fregatter i Fridtjof
Nansen-klassen med helikoptre, seks MTB-er i
Skjold-klassen, seks undervannsbåter og seks
mineryddingsfartøyer, samt avdelingene
Marinejegerkommandoen, Minedykkerkommandoen
og Kystjegerkommandoen. Vi skal også ha 
på plass en sjøgående operativ logistikk 
som kan understøtte den nye Marinen. 
Kystvaktens viktige oppgaver skal videreføres 
med omtrent samme struktur. 
Klarere kan det ikke bli, men utfordringene står 
i kø. Investeringene og oppdateringen skal
gjennomføres på en skikkelig måte, fartøyene 
skal settes i drift og vi skal ha et trenings- og
øvingsmønster som gjør at vi får mest mulig 
igjen for pengene samtidig som personellets 
interesser er ivaretatt. 
Endringen i oppsigelsesvernet var ikke forsvars-
ledelsens idé. Stortinget gjorde dette uten å 
spørre forsvarssjefen. Jeg synes for det første 
at det var et dårlig vedtak, og for det andre 
at det ble tatt på et dårlig tidspunkt. 
Når Stortinget gjør sine vedtak er det 
imidlertid Forsvarets jobb å følge opp. 
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AKKURAT NÅ:
Orlogskaptein
Terje Reinert Paulsen

Aktuell fordi:
Er skipssjef på de to første etappene 
av årets høsttokt for sjøkrigsskole-
kadettene. Skoletoktet er blitt en fast del 
av Sjøkrigsskolens lederutviklingprogram. 
Paulsen har ansvaret for hundre kadetter, 
samt alle øvelser og aktiviteter om bord.

PORTRETTET AKKURAT NÅ PORTRETTET AKKURAT NÅ  

Navn: Terje Reinert Paulsen

Alder: 36 år

Familie: Samboer og tre døtre (1, 4 og 6 år) 

Stilling: Leder for lederutviklingsavdelingen på 
Sjøkrigsskolen. For øyeblikket skipssjef på 
KNM Statsraad Lehmkuhl. 

Bakgrunn: Befalsskolen for Marinen (BSMA), Sjøkrigsskolen 
operativ marine, Nasjonalt langkurs overflatelinjen, 
Sjøkrigsskolens andreavdeling, skipssjef på MTB i 
tre år. Master of managment i strategi og økonomi. 

EN VANLIG ARBEIDSDAG: 
- Ingen arbeidsdager er like. Dagene varierer fra noe undervisning,
øvelser, seilaser og det å ta en runde i avdelingen for å følge opp
det som skjer. Økonomistyring, personellforvaltning og 
tidsplanlegging er hovedaktivitetene. Men jeg merker 
at det ofte blir for mye møter og administrativt arbeid.

MIN BESTE TJENESTE: 
- Det å være skipssjef på MTB har vært min beste tjeneste. 
Men å være avdelingsleder nå er også en svært fin jobb. 
Jeg er opptatt av å skape noe, og bidra med noe som er viktig.
Samhold og gleden ved å ta ansvar er viktig og jeg krever nok
svært mye av de som er rundt meg. 
Det har jeg nok vist i begge disse to stillingene.

INTERESSER: 
- Båtliv. Jeg har også bygget en hytte ved Lysøen syd for Bergen.
Musikk er noe jeg interesserer meg for. I tillegg blir det en del
lesing, men uheldigvis blir det ofte mye faglitteratur.  

HVORDAN MARINEN BØR UTVIKLE SEG: 
- Marinen er en viktig, profesjonell og flott arbeidsplass. Jeg er
opptatt av at Marinen får en enda sterke posisjon i samfunnsdebatten
og i media, og at vi blir enda mer synlige i Bergen. I tillegg må
Marinens bidrag både nasjonalt og internasjonalt få større fokus. 
Vi må også holde fokus på det positive under den pågående 
omstillingen. Jeg har opplevd mange negative holdninger i visse
miljøer. Dette er unødvendig i den spennende tiden vi er inne i. 
Vi må huske hvilken flott profesjon vi har valgt.
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Paulsen krysser Atlanteren
I en måned seiler 

Terje R. Paulsen som skipssjef
for sjøkrigsskolekadettene på

KNM Statsraad Lehmkuhl.
Orlogskapteinen styrer seilskuta

fra Las Palmas til Natal. 

36-åringen er til daglig sjef for
Sjøkrigsskolens veiledere og lærere i 
lederskap, men i høst fikk han en utfordring
det var vanskelig å takke nei til. 
Å være skipssjef på høsttoktet er en sjanse
som sjelden byr seg. I Marinen var med 
bergenseren på første etappe av skoletoktet,
fra Las Palmas til Kapp Verde. 
- Den første uken har vært utrolig spennende.
Kadettene har vist en enorm ståpåvilje, 
noe som resulterte i at de besto sikkerhets-
mønstringen med god marging. Jeg må 
innrømme at jeg aldri før har sett en så 
bratt læringskurve på én uke, skryter han. 

Effektivt læringsmiljø
Kadettenes lederutvikling om bord på 
seilskuta har vist seg å gi oppsiktsvekkende
gode resultater. Høsttoktet er en del av den
treårige bachelorutdanningen og skal få
kadettene til å jobbe bedre i grupper og gi
dem bedre grunnlag til å ta beslutninger i 
en stresset og kaotisk hverdag. Resultatet
fra de to foregående seilasene er blitt målt
vitenskapelig og viser at skoletoktet har en
vesentlig effekt for lederutviklingen.

- Vår filosofi er å kombinere høyt aktivitets-
nivå med stort handligsrom, der vi gir 
rammer og intensjoner. Målet er blant 
annet større initiativ og selvstendighet.
Tilstedeværelsen på ”Statsraaden” gjør at vi
alltid har kadettene tilgjengelige, og de har
alltid oss veiledere og lærere rundt seg, 
forklarer skipssjefen som forventer fortsatt 

høyt innsats- og treningsnivå fra kadettene.
Skipssjefen poengterer også at utfordringen 
i perioder vil ligge i kjedsomhet og
meningstap. 
- Kadettene skal ta valg og prioritere, og vi
krever at de jobber målrettet sammen og tar
ulike ansvarsstillinger på kort varsel, sier
marineoffiseren som selv var kadett på
Sjøkrigsskolen i årene 1990-1992. 

Vil klatre høyere
Etter kadettperioden har Paulsen tjeneste-
gjort åtte år på missiltorpedobåter, for så å
begynne på Sjøkrigsskolen. Men marine-
offiseren gir seg ikke med dette. Han vil klatre
videre i Forsvarets hierarki. Akkurat nå 
prøver han å nyte tilværelsen i Atlanterhavet. 

- Ingen dager er like om bord og bredden er
stor. Den ene dagen må jeg ta upopulære
avgjørelser, mens i neste øyeblikk sitter jeg
og prater fortrolig med kadettene. Jeg er 
virkelig ydmyk for at jeg fikk dette oppdraget,
sier orlogskapteinen som ikke utelukker
stabsskoleopphold i løpet av de neste årene. 

I privatlivet er Paulsen en like travel mann
som når han trasker i uniform på Laksevåg.
Som gammel MTBist krever offiseren fart 
og spenning. 
- Jeg vil veldig mye og setter svært store
krav til meg selv og de som er rundt meg,
sier han. Og det har familien hjemme på
Nesttun i Bergen fått merke. I tillegg til å gi
jernet når han er på jobb, ser ikke Paulsen
det som noe problem å bygge hytte i
Lysefjorden, parallelt med masterstudie i
økonomi og strategi. I tillegg har han tre små
døtre som vil ha oppmerksomhet. Det er
med andre ord ikke uten grunn at orlogs-

kapteinen blir kalt ”direktøren” blant 
venner og kolleger. 

Unikt samarbeid 
For tiden har skipssjefen den største 
familien han noen gang har vært overhode
for rundt seg. Hundre kadetter, en sivil
”Lehmkuhl”-besetning som teller 20 menn
og kvinner, i tillegg til lærere og veiledere.
Men han savner samboer og barn hjemme. 
- Det er nok uvant for familier når det blir
mye seiling, enten det er skoletokt eller 
seiling med marinefartøyer. Det er tøft å 
ikke kunne delta i de daglige gjøremålene,
men dette er en del av det yrket vi har valgt, 
sier han. - Offiserer må bli mer bevisst den
profesjonen de har valgt.

Sjefsrollen om bord deler han med
”Lehmkuhl”-kapteinen Jarle Flatebø. 
Når skuta ankommer Natal i Brasil, setter
Paulsen seg på flyet hjem. Orlogskaptein
Stein Hatlem Forsdahl tar over roret frem 
til skuta ankommer Bergen 4. desember.
Paulsen har fortsatt stor tro på samarbeidet
med Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl. 
- Mottakelsen vi fikk fra besetningen var
svært profesjonell. Læringsmiljøet her er
unikt. Vi kan kombinere undervisning og 
veiledning med oppøving. Vi gjør alt på
samme plattform hele døgnet gjennom, 
og vi fokuserer samtidig på å etablere en 
marinestandard om bord, sier han.  

Sjøkrigsskolen har vært gjennom en 
fornyende periode de siste årene. 
Ved å tenke annerledes, kan skolen nå 
tilby kadettene en unik lederutdannelse.
- Jeg er stolt av det Sjøkrigsskolen har fått
til de siste årene. Ett av mine mål er å hele
tiden prøve å tenke nytt og prøve ut nye 
konsepter, og det er det skolen har gjort,
sier han. - Sjøkrigsskolen har svært dyktige
veiledere og lærere, i tillegg har vi flinke
kadetter. For å få til det vi har klart er vi
avhengig av nettopp dette, mener han.

Les mer om høsttoktet på side 14 og 15. 

Jeg vil veldig mye og 
setter svært store krav 
til meg selv og de som 
er rundt meg.

VViiddaarr  HHooppee
[vhope@mil.no]
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Nye brysttegn i Sjøforsvaret
Fra og med desember vil alle avdelinger i
Kysteskadren og Kystvakten få brysttegn på 
uniformene sine. Heraldiker og pensjonert 
generalmajor Thorbjørn Bergersen har 
utformet samtlige av de nye tegnene. 
- Tidligere så var det bare enkelte kategorier 
som for eksempel ubåtpersonell, marinejegere 
og kystartillerister som hadde brysttegn på 
uniformen. Etter hvert som disse tegnene ble 
stadig mer utbredte, spredte det seg vel en 
oppfatning om at vi like så godt kunne innføre
dette for flere kategorier i Sjøforsvaret, 
forteller Bergersen.

- Tegnene har flere funksjoner. Først og fremst
skal de signalisere at man er ferdig utdannet
innenfor sin disiplin, og at man innehar de ferdig-
hetene som kreves. Tegnene er dessuten innført
for at mannskapene skal føle tilhørighet til sine
respektive avdelinger. Sist men ikke minst har
tegnene en estetisk funksjon. Jeg har derfor lagt
mye arbeid i å få en slags smykkeeffekt, det vil si
at tegnene blir så dekorative og pene som mulig,
avslutter han. 

KV Harstad snart klar 
ÅLESUND: KV Harstad har nå kommet til kai ved
Søviknes Verft ved Ålesund for videre utrustning. 
I slutten av januar neste år vil det 85 meter lange
fartøyet være klar for kystvaktoppdrag. Fartøyet
vil ha kapasitet til å gjennomføre alle typer 
kystvaktoppdrag og blir noe av det mest effektive
fartøyet Kystvakten har. Fartøyet skal blant annet
kunne avklare oppdrag som generelle rednings-
operasjoner, dynamisk posisjonering, ildkamp,
tauingsoppdrag samt oljespillbegrensning- og
gjenhenting. I tillegg bygges det etter særskilte
spesifikasjoner for å kunne utføre rednings-
oppdrag for havarerte undervannsbåter.

“Storm” tar form 
MANDAL: Systerfartøyet til KNM Skjold, 
KNM Storm, er no kome til andre byggetrinn. 
Dermed byrjar det andre av dei seks nye 
missiltorpedo-båtane til Forsvaret å ta form. 
På Umoe Mandal ligg det fyrste fartøyet i
Skjold–prosjektet. Etter forskjellege testar 
på Skjold vert den no brukt som ein mal 
for etterløparen “Storm”.

Marinemusikken i Spania 
I oktober var Kongelige norske marines 
musikkorps på turne i Spania. 
Et av oppdragene var å være med under åpningen
av den nye sjømannskirken i spanske Torrevieja. 
- Norsk militærmusikk er på verdenstoppen 
og Marinemusikken er anerkjent som et av de
aller beste, sier orlogskaptein Truls Sanaker,
leder for Marinemusikken. 

Deler av besetningen klar
KNM Roald Amundsen, som blir den andre 
fregatten i Fridtjof Nansen-klassen, har ansatt
maskinmester, førstemaskinist, systemtekniker
for luft, våpenteknisk offiser og to matroser. 
Fra før av er allerede kommandørkaptein Hans
Petter Midttun utnevnt som skipssjef. Resten av
besetningen, med unntak av de vernepliktige, 
vil etter planen tre sammen 1. august 2005. 
Fartøyet blir levert til Marinen først i 2006.

wwwwww..mmaarriinneenn..nnoo

fotokonkurranse Send inn bilder!
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ISDYKK: Bildet viser løytnant Tor Asbjørn Valen som tjenestegjør 

på KV Andenes. Dykkingen fant sted på Svalbard.

Nå kan du delta i I Marinens fotokonkurranse.
Hver måned trekker redaksjonen ut fem heldige 
vinnere som får tilsendt I Marinens t-skjorte. 

De beste bildene kommer på trykk i I Marinen. 
Bildet bør være typisk for aktiviteten til avdelingene 
i Marinen den siste tiden. Mot slutten av året blir 
“Årets bilde” kåret. Vinneren der får en fin overraskelse. 
Bildene bør være høyoppløselige. 
Redaksjonen forbeholder seg retten til å arkivere og
bruke bildene ved behov, mot kreditering av fotografen. 

Send inn marinebildet, ditt og 
fartøyet/avdelingens navn til 

redaksjonen@marinen.no

NB! Husk å oppgi adresse.

Les mer fra artiklene på www.marinen.no
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SSkkaappttee  oorrddeenn  ii  kkaaoosseett
Kadettene på Sjøkrigsskolen trente på å 
overvåke en etnisk konflikt under en 
øvelse i midten av oktober.

- Vi trenger emosjonelle personer som evner 
å reflektere over egne handlinger, ikke tøffe
machomenn som skyter seg ut av enhver 
hindring, sier orlogskaptein Roar Espevik, 
som har ansvaret den faglige utformingen 

av øvelsen. Øvelsesscenariet går ut på 
at kadettene skal spille ”FN-soldater” 
og overvåke en etnisk konflikt.  
- Vi har lagt mye vekt på at det hele blir 
så uforutsigbart og komplekst som mulig.
Kadettene må hele tiden ta hensyn til de 
forskjellige grupperingenes behov og 
meninger, i tillegg til at de selvfølgelig 
må ivareta oppdraget sitt, understreker han.

De over 50 markørene var med på å gjøre øvelsen så realistisk som mulig.

Har du tatt
befalstesten?

EEnnddrree  BBaarraannee,,  
orlogskaptein
- Ja, det har jeg. Befalstesten er
god. Den behøver vi for å holde
formen ved like og jeg tok den
allerede i februar.

HHååkkoonn  LLookknnaa,,  
kvartermester
- Ja, den har jeg tatt tidligere i år.
Befalstesten er fin, men det er 
merkelig at det bare gjelder 
kondisjon. Det er helt greit 
å ha fysisk fostring.

TTeerrjjee  VVeeaaaass,,
major
- Jeg syns befalstesten er 
fornuftig. Vi har valgt yrket selv, 
og det er viktig at vi går foran 
med et godt eksempel. 
Det må være en viss fysisk 
standard på alle i Forsvaret. 
Selv tok jeg testen i august.

ØØyyvviinndd  GGrruunnddbbeerrgg,,  
kapteinløytnant
- Befalstesten er bra. Jeg var ikke
med på selve befalstestdagen, 
men syklet testen uken før. 
Det er viktig å være i god form, og
det må vi være for å bestå testen.

DDaagg  BBjjaarrttoo,,  
orlogskaptein
- Jeg tok befalstesten i våres. 
Jeg syns det burde være 
forskjellige tester for de 
forskjellige avdelingene. Testene
burde være mer funksjonsrettet.
Det viktigste er dessuten ikke
selve befalstesten, men hva du
gjør de 364 andre dagene i året.

NNeerrvveeppiirrrreennddee  aavvsslluuttnniinngg
HHAAAAKKOONNSSVVEERRNN::  TToorrssddaagg  1144..  ookkttoobbeerr  bbllee  ddeenn
ssttoorree  kkookkkkeekkaammppeenn  aavvggjjoorrtt  ppåå  MMaarriinneennss  
hhoovveeddbbaassee.. EEtttteerr  eenn  ssvvæærrtt  ssppeennnneennddee  oogg  
jjeevvnn  kkoonnkkuurrrraannssee  vvaarr  ddeett  llaaggeett  ffrraa  ””SSjjaalluuppppeenn””
ssoomm  ssttaakkkk  aavv  mmeedd  ddeenn  ggjjeevvee  pprriisseenn  ssoomm
MMaarriinneennss  bbeessttee  kkookkkkeellaagg..  

Fem finalister sloss om å bli Marinens 
beste kokkelag. En fagjury bestående av fire
profesjonelle kokker, deriblant Espen Larsen 
fra Gastronomiske, hadde en vanskelig 
oppgave med å velge en vinner. 
- Det var et veldig høyt nivå på alle deltakerne,
så dommerne hadde problemer med å kåre den
beste. Det som ble utslagsgivende var 
vinnerlagenes gjennomført gode smak på alle
retter, forteller Johs Stormark, kjøkkensjef ved
”Sjaluppen” og medansvarlig for arrangementet. 

Kenneth Thorsen, stuert på KNM Trondheim 
og en av ildsjelene bak kokkekampen, synes 
arrangementet ble svært vellykket og lover 
at det ikke er det siste. 
- Denne gangen var det en konkurranse mellom
Marinens kokker, men neste år ønsker vi å
arrangere en felles konkurranse for alle forsvars-
grenene. Tenk deg en finale der de beste kokkene
fra hver forsvarsgren konkurrerer om å bli den
beste i Forsvaret, sier Thorsen entusiastisk.

Laget til “Sjaluppen”, Arvid Natland (t.h.) og 
Torbjørn Solstad, gikk til slutt av med seieren i 

kikkekonkurransen og stakk av med en 
ukes studietur for to til Frankrike.
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Innføringen av de nye arbeids- 
og paradeuniformene vil skje

gradvis fra januar 2005. Ved å
bruke opp de gamle uniformene
først sparer Forsvaret millioner. 

Først ute er kongeskipet og 
KNM Fridtjof Nansen.

- Forsvarets økonomiske situasjon er akutt,
og hver eneste krone kommer godt med.
Saken er den at vi har 5000 sett arbeids-
uniformer og paradeuniformer på lager og
hvis vi bruker opp disse, kan vi spare inn 
kanskje 10-12 millioner kroner. Dette er
penger vi kan bruke til operativ virksomhet.

Det sier avdelingssjef i PRE Vest Forsyning,
kommandørkaptein Morten Graff. Ideen til
innsparing kom fra forsyningsdivisjonen 
selv, og det viste seg etter hvert at general-
inspektøren tente på forslaget. Han bestemte
derfor at utleveringen av uniformene kommer
til å skje gradvis.  

KNM Fridtjof Nansen er først ut
Graff forteller at gammel arbeidsuniform 
vil bli levert ut til alle avdelinger og til befal
og menige på rekruttskolen KNM Harald
Haarfagre så langt beholdningen rekker.
- De  nye modellene blir levert ut til de ulike
avdelingene etter en prioriteringsliste
bestemt av generalinspektøren. Kysteskadren
er først ut og kongeskipet Norge og KNM
Fridtjof Nansen har høyeste prioritering.
Deretter står Sjøforsvarets skoler, Kystvakten
og til slutt fellesinstitusjonene for tur. 
Målet er at alle skal ha de nye uniformene
innen første halvdel av 2006, forteller han.

Paradeuniformen vil bli behandlet på samme
måte som arbeidsuniformen, riktignok med
ett unntak. Alle vil nemlig fra 1. januar bli 
tildelt den hvite t-skjorten med blå og hvite
striper, i stedet for den gamle blåkantskjorten.
- Alle kombinasjoner av gammel og ny 
paradeuniform er tillatt i overgangsperioden.
Det eneste unntaket er at den gamle blå-
kragen ikke kan brukes til ny jumper-parade,
siden kragen ikke har borrelås, forklarer han.

Behageligere uniformer
Christopher Garmann har vært utviklings-
ansvarlig for de nye uniformene. Han forteller
at de har lagt mye vekt på at uniformene skal

bli så behagelige som mulig.
- Vi hadde en god arbeidsuniform, 
men kravene til komfort stiger stadig.
Samtidig er sikkerhetsmessige forhold som
flammehemming viktig. Den gamle uniformen
består av like deler polyester og bomull, noe
som gjør at den føles litt stiv. Vi har klart å
utvikle en uniform som møter kravene til
flammehemming og som samtidig består av
100 prosent bomull, noe som gjør den luftig
og behagelig å bære. Fargene på den nye 
uniformen falmer dessuten ikke like lett 
som på den gamle, forteller han.

Uniformene har vært under utvikling i totalt
fire år. Den nye arbeidsuniformen er ifølge
Garmann basert på bekledningen til den 
amerikanske marinen. Han er godt fornøyd
med det ferdige resultatet.
- Vi har ikke oppfunnet hjulet på nytt, men
derimot sett utenlands etter inspirasjon 
og impulser. Den nye uniformen har for 
eksempel ikke lommer eller stropper på
sidene. Den har dessuten fått strikker 
nederst i buksebena, slik at soldatene 
slipper å bruke egne gummistrikker.
Uniformen er også tynnere, slik at det blir 
lettere å ta på seg redningsdrakter og 
lignende, avslutter han.

Sparer millioner på uniformer
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- Den nye arbeidsuniformen
ser ut som den gamle, 

men skjorten henger 
utenpå buksen. 

I tillegg er den mer 
komfortabel, forklarer 

Morten Graff .

Kysteskadren er først ut til å ta de nye uniformene 
i bruk. I løpet av våren 2006 skal alle ha vært innom 
May Britt Grundeland på bekledningslageret 
for å få ny arbeidsuniform. 

TTaaggee  HHeennnniinnggsseenn
[thenningsen@mil.no]
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Fra KNM til KV 
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Sjøforsvaret ønsker større flyt
mellom stillingene i Kystvakten

og Kysteskadren. Omlag en 
tredjedel av søkerne til 

stillinger i Kystvakten kommer
fra offiserer i Kysteskadren. 

- Det er nok spesielt ordnet fritid og forutsigbar
seilingstid som virker forlokkende på mange,
sier Edvard Winther Johansen, sjef for
Kystvaktskvadron sør. 
- Mange av Kysteskadrens oppdrag og opp-
gaver er viktige for nasjonen, og kan ikke
erstattes av Kystvakten, sier Johansen og
etterlyser flere øvelser sammen med Kyst-
eskadren for å utvikle et tettere samarbeid 
og forståelse for hverandres oppgaver. 

Familievennlig kystvakt
Halvor Ramberg, personelloffiser i
Kysteskadren, poengterer at det ikke er 
snakk om noen offiserflukt fra Kysteskadren,
selv om flere søker seg over til Kystvakten. 
- Jeg tror dette er en naturlig del av systemet.
Kysteskadren får omtrent alle sine offiserer
fra Sjøkrigsskolen, mens Kystvakten på sin
side har rom for offiserer med både militær 
og sivil bakgrunn. Dermed er det generelt
enklere for en offiser i Kysteskadren å gå 
til Kystvakten, enn omvendt, forklarer han.
- Når en offiser skal bytte tjeneste tror jeg det

er mange som vurderer Kystvakten. 
Det kan for eksempel være at en offiser gifter
seg, stifter familie og flytter bort fra arbeids-
plassen. Da er det naturlig å ønske seg mer
forutsigbarhet slik at pendlingen blir enklere,
fortsetter han.
Han påpeker at det også forekommer at
mannskap går fra Kystvakten til Kysteskadren. 
- Dette har nok mye med interesse å gjøre.
Ønsker du en tilværelse som krigføringsoffiser
velger du Kysteskadren. 

Lever i scenarioet 
Løytnant Tor Asbjørn Valen tjenestegjør for
tiden som førsteelektriker på KV Andenes,
men det har han ikke alltid gjort.
- Jeg seilte fem år med ubåt. En helt topp 
tjeneste som var veldig spennende. Så gikk
jeg elektrolinjen på Sjøkrigsskolen og ett år
med forberedende kurs. Da jeg var ferdig tenkte
jeg gjennom hva jeg ønsket å gjøre videre og
valget falt på  Kystvakten, forteller han.
Valen synes oppgavene er interessante. 
- Vi er mer aktive opp mot det sivile 
samfunnet enn det Kysteskadren er. 
I tillegg har vi mer rom om bord på fartøyet 
å bevege oss på. Det er kjekt med egen lugar
og treningsmuligheter, poengterer han.
Personelloffiser Inge-Brigt Storebø i
Kystvaktskvadron Sør er enig i at kystvakt-
offiserene har mange dagsaktuelle 
oppgaver som mange tiltrekkes av. 
- Vi bekjemper smugling og tjuvfiske,
gjennomfører kontroller, driver med nød-
redningsarbeid og mye mer. Kysteskadren 
trener på scenarioer, vi lever i scenarioer. Det
er hverdagen vår, forklarer kapteinløytnanten.
Han tror en tredjedel av alle søknadene han

mottar kommer fra Kysteskadren.
- Kystvakten er et populært tjenestested for
både offiserer, sivile og menige, sier Storebø.

Samtidig understreker han at Kystvakten ikke
på noen måte driver ”headhunting”. 
- Det eneste vi gjør er å gi informasjon om 
det vi driver med og forholdene vi lever under.
Ledige stillinger utlyses av plan- og 
beordringsmyndighetene. 

Må starte på bunn
Selv om en offiser søker seg til Kystvakten 
er det ikke sikkert at vedkommende kan 
tjenestegjøre der.
- Mange av kysteskadreoffiserene som sender
inn søknad mangler en del kvalifikasjoner 
vi trenger. Han må først sette seg grundig inn 
i de lover og forskrifter Kystvakten skal 
håndheve og han må blant annet på fiskeri-
inspektørkurs, Schengenkurs og kystvaktkurs.
Det sjømannsmessige har han jo alt med seg.
Med tjeneste, kurs og erfaring er han klar til
oppdrag for Kystvakten, sier han. 

Løytnant Rune Børnes begynte sin sjøgående
karriere på KV Senja. I fire år seilte han med
det og andre fartøy av samme klasse. 
I 2000 bestemte han seg for å prøve noe 
nytt og valget falt på minerydder.
- Det er flere årsaker til at jeg valgte som 
jeg gjorde. Valget har en karrieremessig side.
Det er lurt å ha tjeneste på mer enn bare en
fartøystype. Også har du den personlige siden.
Etter fire år på Nordkapp-klassen følte jeg det
var på tide å bytte beite for en stund. 
Jeg kommer kanskje tilbake til Kystvakten
senere, forteller han. 

GIKK TIL KYSTESKADREN: Løytnant Rune Børnes på KNM Måløy forteller at
internasjonale oppdrag er en av tingene som lokket ham til Kysteskadren.

GIKK TIL KYSTVAKTEN: Løytnant Tor Asbjørn Valen synes Kystvakten har
mange spennende og dagsaktuelle oppgaver knyttet opp mot det sivile.

LLaarrss  AAnnddrree  FFllaatteenn
[lflaten@mil.no]
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Da Geir Osen ble sjef for Kystvakten for 
et år siden, satte han seg som mål å seile

med et fartøy på patrulje i minst 
et par dager hver måned. 

Til nå har han seilt med hele 15 
av Kystvaktens 20 fartøyer. 

-  Jeg ønsker å være en synlig leder for dem som 
arbeider i Kystvakten. Jeg skal kjenne folkene mine, 
og de skal kjenne meg. Det oppnår jeg når jeg treffer 
folk på arbeidsplass deres mens de utfører sin daglige 
virksomhet, forteller flaggkommandøren.

Kystvakten har totalt 20 fartøyer og for å klare målet 
om å besøke minst ett hver måned har Osen benyttet 
flere av sine frihelger. Påsken tilbrakte han om bord 
på KV Nordman Trym. Utrolig nok har det ikke blitt 
noen kollisjoner med familien.
- Familien vet hva jobben min krever, og vi 
har det bra når vi er sammen, sier han.

Han poengterer hvor viktig det er for en sjef 
å kjenne sine avdelinger.
- Fartøyene med dyktige besetninger er den spisse enden.
Den eneste eksistensberettigelsen for oss som arbeider 
i stabene på land, er fartøyenes evne til å utføre 
samfunnsnyttige oppgaver. Da må vi som er ledere, 
ha et godt bilde av hva den spisse enden er god for, 
og vi ledere må formidle hvilket ambisjonsnivå vi har.
Derfor er det viktig å være “tett på” ved besøk om bord
med jevne mellomrom.

Det neste besøket til Osen blir høyst sannsynlig i 
november. Da skal han etter planen reise til Bardufoss og
besøke 337-skvadron (helikopterskvadronen i Kystvakten). 
I mellomtiden har han en del annet å jobbe med.

- Oktober vil nok bli et unntak fra den faste regelen da 
jeg skal ha en ukes jaktferie, samt at en del andre viktige
oppdrag mest sannsynlig vil gjøre meg til landkrabbe 
i den måneden. Det kan rettferdiggjøres med at jeg 
var om bord på fem fartøyer i september, smiler han.

HAR HILST PÅ DE FLESTE

RETURADRESSE: Postboks 1, K-33
Haakonsvern, 5886 BERGENB-BLAD

Geir Osen (t.v.) har til nå seilt med de fleste i Kystvakten. Under mønstringen for indre
kystvakt i sør var han om bord hos Terje Rødahl på KV Titran. 
- Vi som er ledere, må ha et godt bilde av hva den spisse enden er god for, sier Osen. 

LLaarrss  AAnnddrree  FFllaatteenn
[lflaten@mil.no]
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