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SJØFORSVARET
Sjøforsvaret  består av Kysteskadren, Kystvakten og skolene. 
Kysteskadren er Sjøforsvarets operative styrke på sjø og land, 
mens Kystvakten i fredstid er statens primære
myndighetsutøver på havet og Forsvarets viktigste
virkemiddel for episodehåndtering i havområdene.

Sjøforsvarets skoler gir en helhetlig sjømilitær profesjons-
utdanning for at personalet skal være skikket og kompetent 
til å bruke og videreutvikle Forsvarets maritime kapasiteter. 
Norge har en svært lang kystlinje og kontrollerer et hav-
område som er nesten syv ganger så stort som vårt fast-
landsareal. De maritime styrkene  har en viktig nasjonal 
rolle i ansvaret med å overvåke og håndheve suverenitet 
i dette vidstrakte området. Samtidig fyller avdelingene i 
Sjøforsvaret de internasjonale forpliktelsene gjennom 
deltakelse i Forsvarets innsatsstyrker.
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LEDER: NRF STILLER KRAV

18. juni 2003  ble Nato Response Force-
konseptet (NRF) iverksatt. Styrken skal bestå 
av teknologisk avanserte, fleksible, deployer-
bare, interoperable og utholdende styrker. 
Dette inkluderer land-, luft- og sjøstyrker 
som er klare og i stand til å forflytte seg 
raskt dit Nato ønsker det.

For Norge og Sjøforsvaret betyr dette at vi 
må følge Natos utvikling med argusøyer for 
å sikre oss at vi produserer relevante kapasi-
teter for fremtidens allianse. Skal vi fortsatt 
kunne delta i Nato som en troverdig allianse-
partner vil det være sentralt at våre enheter 
kan bidra inn i en NRF-styrke med relevante 
enheter som tilfredstiller fremtidens 
operative krav.

NRF skal kunne håndtere krisehåndtering, 
støtte i forbindelse med humanitære kriser, 
evakueringsoperasjoner (NEO), mot terror-
isme og embargooperasjoner. Videre skal 
NRF-styrken kunne demonstrere vilje og 
samhold, samt fungere som førstehånds 
sikringsstyrke for videre oppbygging i et 
konfliktområde. NRF vil kunne operere 
alene, men også i samvirke med andre 
internasjonale styrker eller koalisjoner.

Det går en rød tråd gjennom flere av NRF-
kravene som vi må merke oss under vår 
egen transformasjonsprosess. Et bidrag til 
NRF må fylle et grunnleggende operativt 
behov i styrken, samtidig som det ikke blir en 
operativ belastning. Dette kan gå på forhold 
som logistikk eller utholdenhet, men kan 
også være basert på øvingsnivå eller taktiske 
kunnskaper. Videre bør et bidrag kunne tilføre 
styrken kapasiteter som gir økt operasjonell 
evne for styrken som helhet. Sjøforsvarets 
satsing på kystnære operasjoner og 
spesial kompetanse innen minerydding og 
EOD-styrker er eksempler på hvordan vi 
ønsker å bidra med våre maritime kapasiteter 
inn i NRF.

Nato stiller detaljerte krav til enhetene 
og styrkene i NRF, både når det gjelder 
operasjonelle-, prosedyremessige- og 
materielle forhold. Forsvarsjefens 

iverksettingsbrev inneholder i tillegg detaljerte 
tilgjenglighetskrav og klartider for norske 
enheter. Sjøforsvarets enheter må oppnå alle 
disse kravene for å kunne bidra i en fremtidig 
Nato-operasjon. Samtidig gir de oss gode 
føringer på hva som kreves av oss hvis vi skal 
delta i en fremtidig internasjonal operasjon i 
regi av FN eller i samarbeid med koalisjons-
partnere. NRF-styrkene er både av hengig av 
og planlagt med styrkebidrag som fyller disse 
kravene.

NRF-deltakelse vil være en klar ambisjon for 
alle våre enheter. Fremtidens besetninger vil
måtte belage seg på hyppige deployeringer
 i NRF-regi. Hva dette vil bety i praksis, 
både for det enkelte fartøy - men også for 
Norwegian Task Group, vil bare tiden vise. 
I mellomtiden må Sjøforsvaret fokusere på 
å produsere enheter som kan seile med som 
en integrert del av NRF, uansett oppdrag eller 
operasjonsområde. 
Lykkes vi med vår NRF-tilpassning vil vi 
frem stå som et relevant utenriks-, 
sikkerhets- og forsvarspolitisk virkemiddel.
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INTERNASJONALE OPPDRAG

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

Minesveiperen KNM Alta er fra midten av 
januar med i minerydderstyrken. 
Fartøyet har et mannskap på 36 og vil 
seile i styrken frem til mai 2005. 

Fregatten KNM Trondheim deltar i den 
stående atlanterhavsstyrken våren 2005. 
Fregatten har et mannskap på 120.

Ubåten KNM Utstein går i midten av januar 
ut i operasjon Active Endeavaour.
Oppdraget i Natos kamp mot terror varer
frem til mai 2005. Undervannsbåten har
et mannskap på 22.

Orlogskaptein Pål Hope frå Bergen har opp-
levingsrike månadar i Nato Response Force 
sin operative leiingsstab UKMARFOR. 

Nyleg braut han ein barriere ved å vera 
første utlending som tok del i ei lukka 
britisk-regissert øving.
Sidan han gjekk inn i staben i august i fjor, 
har nordmannen vore innom tre store øvingar 
i USA, på Kanariøyane og i Singapore. 
Den siste var kanskje mest spesiell.
– Vi er involvert i fleire store operasjonar 
og øvingar over heile verda, så du kan seia 
at omgrepet ”join the navy, see the world” 
har ein tyding her, forklarar han. Øvinga i 
Singapore haldt fram i ein månad og var ei 
lukka øving mellom dei fem samarbeidande 
nasjonane Storbritannia, Singapore, Malaysia, 
Australia og New Zealand. Men Hope fekk 
likevel vera med.

– Det er første gong at offiserar som ikkje 
kjem frå dei deltakande nasjonane får ta del 
i øvinga, forklarar han. Likevel må orlogs-
kapteinen stå på sidelina når styrkane deltek  
i verkelege operasjonar.
– Norge har restriksjonar mot at nordmenn 
deltek i slike operasjonar, så eg kan ikkje 
vera med på alle oppgåvene.
Familien Hope har funne seg til rette 
i Portsmouth der hovudkvartert ligg. 
Marineoffiseren, som kom fra stillingen som 
ubåtoffiser i Norwegian Task Group (NoTG), 
skal vera på den andre sida av bassenget heilt 
fram til august 2007. – Det som eg er med på 
no kan reknast som ein stor NoTG-stab. Vi 
er 70 personar her og mi oppgåve er å vera 
ubåtkrigføringsoffiser, seier han. For tida 
leiar UKMARFOR Nato Response Force (NRF) 
der tre norske fartøysinnslag er in volverte. 
Les meir om NRF på neste side. 

Første utlending i lukka øving Verdt å vite
”Roald Amundsen” døpes 
Fregatt nummer to, KNM Roald 
Amundsen, døpes ved høyvann i El 
Feroll 25. mai. Helle Christine Jacobsen, 
Amundsens nærmeste nålevende 
slektning, er gudmor.

”Bergen” først ut 
12. mai seiler fregatten KNM Bergen inn 
til Bergen for aller siste gang. ”Bergen” 
er første fregatt som går ut av strukturen 
i forbindelse med innfasingen av de nye 
fregattene i Fridtjof Nansen-klassen.

Høring om merforbruket
Forsvarskomiteen har besluttet å 
gjennomføre åpen høring i forbindelse 
med behandlingen av St.meld. 
nr. 29 (2004-2005) om merforbruket 
på forsvarsbudsjettet i 2004, mandag 
2. mai kl. 1000-1400. Onsdag 18. mai 
kl. 1100-1400 gjennomfører 
forsvarskomiteen åpen høring med 
forsvarsministeren i samme sak.

Ny Neptun-presentasjon
Prosjekt Neptun fortsetter å harmonisere 
arbeidet med generalinspektørens 
sine føringer, og leder i Neptun, 
flaggkommandør Trond Grytting, har gitt 
11 grupper mandat til å greie nærmere ut 
om hvordan Sjøforsvaret blir i fremtiden. 
Resultatene fra arbeidsgruppene skal 
presenteres på prosjektmøte 9. mai og for 
generalinspektørens ledermøte 11. mai.
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Vidar Hope
[vhope@mil.no]  

NRF 4:
Ett mineryddefartøy
Ett kommandofartøy

Én undervannsbåt

NRF 5: Ett mineryddefartøy
Ett minedykkerteam på ti personer

Én undervannsbåt
NCAGS (tilrettelegging for sivil skipsfart)

NRF 6:
NCAGS

NRF 7:
Ett mineryddefartøy
Én undervannsbåt

NCAGS

NRF 8:
Fire missiltorpedobåter

NCAGS

vår 2005 høst 2005 vår 2006 høst 2006 vår 2007

TEMA NATOS RESPONSSTYRKE

Nato Response Force skal gjøre 
forsvarsalliansen i stand til å 

klargjøre seg på fem dager, 
dra ut til operasjonsområdene 
som kan være hvor som helst 

på kloden og deretter operere 
intensivt i opp til én måned.

Dette er tiltaket som skal øke Natos troverdig-
het både internt i atlanterhavsalliansen og 
utad. Arbeidsoppgavene skal endres og flest 
mulige medlemmer skal bidra. Helt siden Nato 
Response Force (NRF) ble opprettet høsten 
2003 har Nato-landene lagt store ressurser i 
å få det nye konseptet så operativt som mulig. 
Målet er at NRF skal være fullt operativ innen 
2006, men allerede i oktober i fjor opprett-
holdt NRF en begrenset operativ kapasitet.

Skal reagere raskt og effektivt
Flaggkommandøren Wolfgang Kalähne er sjef 
for den stående, maritime NRF-styrken SNMG 
1 (Standing Nato Response Force Maritime 
Group One) og seiler for tiden om bord på 
kommandofartøyet FGS Bayeren. I Marinen 
møter tyskeren i forbindelse med øvelse Loyal 
Mariner langs vestlandskysten. Kalähne tror 
at Nato går i riktig retning når de nå søker en 
enda mer operativt rettet styrke gjennom det 
nye konseptet.
– Det som er nytt med denne omstillingen er 
tilgjengeligheten til styrkene. Vi skal kunne 
reagere rask og effektivt. Med NRF skal vi 
kvitte oss med de regionale bindingene og 
oppnå evne til å operere hvor som helst på 
kort varsel, sier han.
Fregatten KNM Trondheim er for tiden under-
lagt Kalähne i SNMG 1-styrken. Men det 
finnes også nordmenn i staben om bord på 

kommandofartøyet. Orlogskaptein Pål Morten 
Hjulstad kom om bord 5. april og skal seile 
med NRF-styrken i ti måneder. Nordmannen 
får det overordnede ansvaret for operasjons-
virksomheten i SNMG 1.
– Det var et overveldende inntrykk jeg fikk 
da jeg kom om bord. Tempoet, operativiteten 
og ikke minst relevansen er annerledes her. 
Dette er noe av det spisseste vi kan gjøre. 
Det er en anerkjent jobb og en kjempe-
utfordring, forklarer nordmannen som har 
som oppgave å se til at styrken ivaretar 
kjerneoppgavene i NRF.

– Gir utfordringer
I dag består SNMG 1-styrken av seks fregatter 
og ett tankfartøy fra Spania, USA, Danmark, 
Tyskland, Canada og Norge. Ledelsesstaben 
er nesten like internasjonal.
– Det er mange forskjellig kulturer om bord, 
men det er nok til fordel for styrken. Jeg tror 
på internasjonal forståelse og på Nato som et 
sikkerhetspolitisk verktøy. Denne jobben er 

ingen ”kjære mor”, vi er stort sett på jobb 
16-20 timer i døgnet. Med kulturforskjellene 
er vi nødt til å dra i samme retning. 
Jeg merker at det gir lederskapsutfordringer 
på helt andre plan enn det vi opplever 
hjemme, forteller Hjulstad.

Både SNMG 1-styrken og søsterstyrken 
SNMCMG 1 (Standing Nato Response Mine 
Countermeasures Group One) deltok i Nato-
sertifiseringsøvelsen Loyal Mariner gjennom 
april måned. Begge disse NRF-styrkene 
ble ledet av det spanske maritime ledelses-
elementet som har en stab på 120 personer 
om bord på kommandofartøyet SPS Castilla. 
Også her finner vi en sentral nordmann; 
orlogskaptein Øystein Varden.
– Vi er en stor stab som faktisk kan økes til 
148 personer. En slik mengde offiserer og en 
så stor plattform som SPS Castilla trengs når 
vi skal kunne være i stand til å håndtere alt 
som skjer rundt Natos maritime operasjoner, 
sier han.

NRF får fart på Nato 

I SAMME BÅT: Norske Pål Morten Hjulstad i NRF-samtale med den tyske styrkesjefen Wilhelm Kalähne.
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LUFTFORSVARET

NRF 4:
Ett Orion-overvåkningsfly 

Ett C-130 
Herkules-transportfly

NRF 5:
Seks F-16 jagerfly

NRF 6:
Ett DA 20 

(for elektronisk krigføring)

NRF 7*:
Seks F-16 jagerfly

NRF 8*:
Ett Orion-overvåkningsfly

vår 2005 høst 2005 vår 2006 høst 2006 vår 2007

* Foreløpig Luftforsvarets planer, men som ikke er 
 bekreftet innmeldt til Nato.

Orlogskapteinen understreker at det nå er 
viktig for Nato-landene å engasjerer seg i NRF.
– Det ligger mange ressurser bak å få dette 
til. Mange nasjoner sliter med å oppfølge 
forpliktelser. Vi kan se over hele Europa at 

marinene blir kuttet og nedspart. Dette får 
konsekvenser, men vi er i en stadig ut vikling 
og nå må vi prioritere, forteller orlogs-
kapteinen som fungerer som vaktsjef for 
operasjonene fra kommandofartøyet.

– Må tenke logistikk
Helge Hind Flostrand er den offiseren i 
Kysteskadren som har nærmest kontakt med 
Nato-alliansen. Kommandørkapteinen jobbe r 
daglig opp mot den nye reaksjonsstyrken. 
Flostrand mener at Sjøforsvaret alltid av natur 
har vært stående og hatt god reaksjonsevne.
– Imidlertid vil logistikkutfordringene være 
store i fremtiden sett opp mot et globalt 
operasjonsområde, sier han.
– Vi er i ferd med å designe en styrke som 
skal være i stand til å deployere hvor som 
helst det måtte være påkrevd. I praksis gir 
NRF oss et globalt spekter. Den største 
endringen vi vil oppleve langs kaiene hjemme 
på Haakonsvern fremover er at det må tenkes 
annerledes på logistikksiden. Vi må være klar 
til å dra ut med logistikk for å understøtte de 
operasjonene vil skal delta i.
Norge har bidratt med styrker i utenland-
ske, fredsbevarende oppdrag gjennom flere 
generasjoner, men like fullt skal de norske 
NRF-bidragene kunne innebære et betydelig 
større løft enn det Forsvaret har erfaring med 
tidligere.
– For det første fordi Norges ambisjoner om 
deltakelse i NRF inkluderer nesten alle 
operative enheter. For det andre fordi at alle 
disse bidragene må utrustes og trenes opp til 
en standard hvor de på kort varsel kan delta i 
alle typer oppdrag, også skarpe operasjoner. 
Og for det tredje fordi styrkebidragene må 
være interoperable med enhetlige og fler-
nasjonale styrkerotasjoner, sier Flostrand.

I følge kommandørkapteinen skal NRF-
styrkene kunne adressere et bredt spekter 
av trusler på en rekke ulike områder.
– NRF skal gripe tidlig og avgjørende inn i 
mindre kriser før disse eskalerer til større 
og mer uhåndterlige situasjoner, sier han 
og henviser til at det i Kosovo i 1999 var 
mangel på evne til hurtig inngripen som 
var problemet. 
– Dersom dette likevel skjer, skal NRF være 
først inn og først ut, det vil si som en forstyrke 
til større og mer permanente styrkebidrag.

Vil bidra i alle rotasjonene
– Vi skal delta i Nato Response Force med 
relevante styrkebidrag fra alle forsvars-
grener, men disse bidragene vil variere, 
sier forsvarsminister Kristin Krohn Devold.

Nato er for tiden inne i prosessen med å 
sette fullstendig sammen styrke bidragene 
for årene fremover. Kristin Krohn Devold 
og Forsvarsdepartementet håper at 
bi dragene til den nye responsstyrken skal 
være jevnt fordelt både fra de ulike nasjo-
nene og forsvarsgrenene.
– Alliansen ønsker at de aller fleste nasjo-
nene skal bidra med elementer til styrke-
ne slik at flernasjonalitet blir dekket best 
mulig. Nato er i omstilling og be nytter 
NRF som et viktig element i organisa-
sjonens utvikling og eksperimentering, og 
rotasjonsmønsteret for NRF vil være med 
på å sikre at alle Nato-nasjoner tar del i 
omstillingen, sier hun.
Forsvarsministeren kan konstatere at 
kontingenten som står på beredskap 
denne våren inneholder enheter fra alle de 
norske forsvarsgrenene. Fra Hæren deltar 
den hurtige reaksjonsstyrken Telemark 
bataljon som vil inngå i en nederlandsk 
brigade, fra Sjøforsvaret stiller tre fartøyer 
som vil inngå i Natos stående flåtestyrker, 
mens det fra Luftforsvaret står oppført ett 
P-3 Orion maritimt patruljefly samt ett 
C-130 Herkules transportfly. 
NRF skal være i stand til å delta i alle 
typer Nato-operasjoner og vil ha kapasitet 
til å gjennomføre innsetting i områder 

med fiendtlige styrker. I følge forsvars-
ministeren vil evne til å ta hurtige politiske 
beslutninger være viktig for Natos fort-
satte militære og politiske relevans.
– Samtidig må det tas hensyn til at NRF 
er en styrke av begrenset størrelse. 
Det innebærer at NRF på egenhånd vil 
kunne løse oppdrag av begrenset omfang. 
For operasjoner av svært stort omfang 
vil den kunne settes inn først som en 
spydspiss, men må etterfølges av andre 
og større styrker, sier hun.

NRF-kontingentene er oppsatt med en 
seksmåneders periode med oppøving, 
en like lang periode i operativ beredskap
og til slutt en hvileperiode på seks nye 
måneder. Til nå i år har Sjøforsvaret 
deltatt med ett mineryddefartøy, ett 
kommandofartøy og én undervannsbåt.
– NRF er i stadig utvikling og det ligger 
mange utfordringer i å lykkes fullstendig 
med konseptet. Mange nasjoner har lagt 
ned store ressurser i den nye styrken selv 
om de allerede sliter med å oppfølge 
forpliktelser i Nato, sier orlogskaptein 
Pål Morten Hjulstad som tjenestegjør 
som stabsoffiser i en av de stående 
NRF-styrkene. 
– Det er viktig at vi seiler i Middelhavet og 
viser Natos fredelige side, samt at vi opp-
rettholder gode relasjoner med Russland 
når vi nå er i gang med å få NRF operativ. 
Dessuten må vi lære å samarbeide med 
marinene til de nye Nato-landene, sier han.
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Vidar Hope
[vhope@mil.no]  

NRF 4:
Telemark bataljon med 

støtteavdelinger
Ett Istar-element

NRF 5: Ingen NRF 6: 
Ett Istar-element

NRF 7: Ingen NRF 8: Ingen

vår 2005 høst 2005 vår 2006 høst 2006 vår 2007

TEMA NATOS RESPONSSTYRKE

BOKNAFJORDEN: Under øvelse 
Loyal Mariner fikk Nato-

kommandofartøyet KNM Vidar 
besøk av to italienske offiserer. 

Gjestene kom om bord for 
å sertifisere styrkesjef Per 

Kartvedt og staben hans.

Alessandro Serafini og Damele Panebiareo 
kommer fra NRF Component Commanders 
og har i oppgave å sørge for at de maritime 
styrkene som er meldt inn i Nato Response 
Force (NRF) er i stand til å operere så godt 
som det Nato krever. 
– Formålet med sertifiseringen er å gi Nato-
ledelsen en foranstående status over styrkens 
utdannelsesnivå, forklarer Serafini om bord 
på KNM Vidar hvor ledelsen til SNMCMG 1 
holder  stand.  

Skal observere
Italieneren understreker at sertifiseringen 
best kan beskrives som en bedømmelse av 
styrkens evne til å løse de oppgavene som 
kan oppstå i relasjon med NRF.
– Det er ikke en eksamen og vi har ingen 
skjema med oss som vi fyller ut. Meningen 
er at vi er med til sjøs noen dager og obser-
verer det som skjer om bord. Vi prøver å ha 
en kameratslig tone med både mannskapet 
og staben og skal ikke stå i veien når de gjør 
jobben sin, sier han. Sertifi seringen var et av 
hovedformålene med øvelse Loyal Mariner 
hvor ledelsesstaber ble sertifisert og godkjent 
for NRF 5 som skal være klar fra juli. 
– Sertifiseringen bygger på de standardene 
som allerede finnes for maritime styrker med 

spesiell fokus på operasjoner som NRF-
styrkene kan bli satt inn i, forklarer Serafini. 

Er først på plass
Øvelse Loyal Mariner ble styrt fra Northwood 
i England og hadde en deltakerliste som 
rommet 85 fartøyer og 30 fly og helikoptre. 
Øvelsen ble ledet av admiralen Sir Jonathon 
Band.
– Loyal Mariner er spesielt tilrettelagt for å 
øve den maritime delen av Nato Response 
Force. Maritime styrker har fordelen av at de 
kan reagere hurtig og de er ofte de første i et 
operasjonsområde. Uansett hvor på kloden 
man befinner seg gir NRF Nato mulighet til å 
lede operasjonen på sjøen, forteller han. 

Staben til SNMG 1, styrken hvor stabsof-
fiser Per Morten Hjulstad og fregatten KNM 
Trondheim hører til, ble også sertifisert av 
italienerne. Begge ledelsesstabene er nå 
klarert for å delta i NRF 5. 
– Vi fokuserer på å sertifisere ledelsen i de 
deltakende flåtestyrkene og ikke på selve 
besetningene. Vi forutser at de nasjonene 
som melder inn fartøyer og besetninger 
også sørger for at disse holder et høyt Nato-
nivå, påpeker en fornøyd Serafini. 

NRF-sertifiseres av spesialister

KAMERATSLIG TONE: Danske Johannes Nordby (i 
midten) tjenestegjør i den norskledete minerydder-
staben. Alessandro Serafini (til venstre) og Damele 
Panebiareo kom om bord for å sertifisere staben.

 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 freds-
 bevarende operasjoner. 

 Støtte kontraterrorisme-
 operasjoner.

 Gjennomføre 
 embargo-operasjoner. 

 Gjennomføre operasjoner som 
 sikrer ilandsetting av 
 påfølgende styrker. 

 Demonstrere militær evne for å 
 støtte diplomatisk håndtering 
 av krisesituasjoner.

SJEKKLISTEN
Dette skal NRF håndtere:
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     LEGGER SJØFORSVARET OPP TIL AT ENHETENE SKAL VÆRE KLARE FOR NRF?

Tage Henningsen
[thenningsen@mil.no]  

Ny lov gir færre beredskapskontrakter
Antall beredskapskontrakter 

i Sjøforsvaret vil gå kraftig 
ned i tiden fremover. 

Kun vernepliktige, samt 
kontraktsbefal og matroser med 
kontrakter inngått før 2005, må 

tegne beredskapskontrakter.

Loven om tjenestegjøring i internasjonale 
operasjoner ble erstattet av den nye ”Lov om 
personell i Forsvaret” i januar 2005. Den nye 
loven innebærer at alle befal og vervede kan 
disponeres til tjenestegjøring i internasjonale 
operasjoner. Dette gjelder imidlertid ikke 
kontraktsbefal og matroser med kontrakter 
inngått før 2005. I likhet med menige må de 
tegne beredskapskontrakt.
– Sjøforsvaret forlater dermed ordningen med 
at alt personell fra enheter innmeldt i FIST-
sjø signerer beredskapskontrakt. På grunn av 
innsparinger i økonomien tegner man nå kun 
kontrakter med personell fra enheter inn-
meldt i NRF. For personell på andre enheter 
som ikke er meldt inn i NRF, tegner man kun 
kontrakt når situasjonen oppstår. Ettersom 
det er færre enheter i NRF enn det var i FIST-
sjø, blir det færre kontrakter totalt, forteller 
stabsoffiser Halvor Ramberg.

Yrkesbefal trenger ikke å signere en kontrakt, 
ettersom de allerede er forpliktet til å delta. 
Det samme gjelder matroser og kontrakts-
befal tilsatt i år. Menige må, som tidligere, 
tegne beredskapskontrakt, hvilket fører 
til de får status som tjenestemenn med 
tilhørende lønn.

– Dette kan gjøres på to måter. Enten kan 
man signere en beredskapskontrakt på for-
hånd, slik at man foreplikter seg til å delta om 
innkalling kommer. Det er knyttet en bonus på 
6300 ved signering og deretter 20 000 hvert år 
kontrakten varer. Alternativet er å signere en 
frivillighetskontrakt når situasjonen oppstår, 
men til gjengjeld får man da ingen bonuser. 
Den siste situasjonen er antakeligvis mest 
aktuell når det er snakk om enheter som ikke 
er innmeldt i NRF, forteller orlogskapteinen.

Får ikke kompensasjon
Orlogskaptein Rolf Ledal, områdetillitsvalgt i 
Befalets Fellesorganisasjon (BFO), mener den 
nye ordningen har enkelte kritikkverdige sider.
– Ordningen fører til at marinepersonell 
er den eneste yrkesgruppen som ikke får 
ekstra betalt for å være under beredskap. 
Internasjonale operasjoner legger som kjent 
sterke restriksjoner på fritid og ferieplaner, 
men tidligere har man altså fått kompen-
sasjon for dette, forteller Rolf Ledal, tillits-

valgt i Befalets Fellesorganisasjon (BFO).
Ledal mener Sjøforsvaret bør bruke noen 
av de sparte pengene på å legge forholdene 
bedre til rette for familien. Han mener 
personell i internasjonale operasjoner 
har adgang til for få hjemreiser.
– Det skal ikke stikkes under en stol at det 
er en stor belastning for familien når man er 
borte i lange perioder om gangen. Slik det er 
i dag, har personellet adgang til for få hjemrei-
ser. Noe av det Sjøforsvaret sparer på å fjerne 
beredskapstilleggene bør derfor gå til å øke 
antall hjemreiser, forteller Ledal, som også 
mener det er litt bekymringsfullt at meste-
parten av Sjøforsvarets operative virksomhet 
vil knyttes til internasjonale operasjoner.
– Per dags dato er det svært mye fokus på 
internasjonale operasjoner. Salderingsposten 
blir dermed seiling i hjemlige trakter. 
Internasjonale operasjoner er riktignok en 
betydningsfull del av Sjøforsvarets aktivitet, 
men vi må ikke glemme å ivareta hjemlige 
sikkerhetsbehov langs kysten, avslutter han.

GJØR SEG KLAR: 
Deltakelse i NRF krever 
klargjøring både for 
materiell og personell.

Orlogskaptein Bjørn Egenberg, 
skipssjef på fregatten KNM Bergen
– I utgangspunktet følger vi godt med, 
men det kan være grunn til bekymring 
med tanke på redusert seilings- og 
treningstid. Siste års reduksjoner har 
kanskje svekket oss litt, men Sjøforsvaret 
har tradisjonelt alltid vært klare for å 
dra ut og det mener jeg vi er i dag og. 

Kapteinløytnant Jan Eirik Langaune, 
skipssjef på undervannsbåten KNM Ula
– For vår del har ikke ubåtene vært så 
stort berørt som følge av nedskjæringen. 
Vi er i stand til å stille på NRF-oppdrag. 
I fjor fikk KNM Ula de midlene som 
trengtes for å trene opp fartøyet i forkant 
av Nato-toktet, men det er vanskelig 
å spå om fremtiden. Med ytterligere 
reduksjoner kan det bli vanskelig. 

Kommandørkaptein Morten Einbu, 
sjef for Kystjegerkommandoen
– KJK forventes å være klar til å delta 
i utenlandsoperasjoner fra sommeren 
2005, og vil evne til å bidra i NRF når 
den tid kommer. I praksis betyr dette 
at vi er langt foran det som var planen 
da kommandoen ble opprettet i 2001. 
Vi er i henhold til planen slik den ble 
revidert basert på St. prop. 42 i 2004.



Tage Henningsen
[thenningsen@mil.no]  
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Fregatt-radaren 
   må stråletestes

Sjøforsvaret forbereder nå 
undersøkelser som skal sjekke 

om elektromagnetisk stråling 
fra de nye radarene på Nansen-

klassen kan påvirke annen 
sivil og militær infrastruktur.

– Den nye radaren kan potensielt ha en 
negativ effekt på elektronisk infra struktur 
i fartøyenes nærhet. Radarstrålen kan 
eksempel vis ha innvirkning på mobilsamband, 
fjernstyringer og IT-utstyr. Et problem er 
ofte at moderne elektronikk ikke innfrir god-
kjente standarder for å tåle slik interferens, 
men Sjøforsvaret ønsker like fullt å gjøre sitt 
ytterste for å forhindre at de nye radarene 
skal virke inn på andre brukeres utstyr, sier 
orlogskaptein Ben Lofstad, prosjektoffiser for 
de nye fregattene.

Radarsystemet SPY-1F  er en del av 
kommand o- og kontrollsystemet AEGIS på 
Fridtjof Nansen-klasse fregatter. Radaren 
har ingen bevegelige deler, og de fire platene 
består av et stort antall radarhorn. SPY-1F 
er en multifunksjonell radar med fasestyrt 
antenne (Phased Array) som er i stand til å 
detektere og følge forholdsvis små mål på 
lang avstand. Både effekt og pulslengde er 
øket i forhold til tradisjonelle radarer for å få 
dette til. En annen versjon av radaren, SPY-
1D,  har lenge vært i bruk på amerikanske 
destroyere, men da hovedsakelig i forbindels e 
med luftromsovervåkning og antilufts-
krigføring.
– Forskjellen mellom versjonene er at 
vår radar har lavere utgangseffekt enn D-
versjonen og at den skal dekke både luft-
rommet og overflaten. Dette er svært praktisk 
fordi man kan greie seg med en heller enn 
to radarer, men det byr også på nye utford-
ringer. Vi blir nemlig blant de få som bruker 
en såkalt Phased Array-radar innen overflate-

overvåking og -krigføring, og da med fokus 
på operasjoner i kystfarvann og i nærheten 
av sivil infrastruktur. Tidligere har Marinen 
benyttet konvensjonelle radarer til dette, 
forklarer orlogskapteinen.

Større kapasitet og effekt
Ettersom antall radarpulser som sendes frem 
og tilbake langt overstiger konvensjonelle 
radarer, er SPY-1F mer motstandsdyktig mot 
elektronisk krigføring. Det blir dermed mye 
vanskeligere å blokkere radarstrålene enn tid-
ligere. SPY-1F har også langt større kapasitet 
og høyere effekt enn konvensjonelle radarer.
– Dette er et veldig kraftig og kapabelt 
system. Vi har erfaring med sammenlignbare 
radarer i Luftforsvaret, men de er roterende 
og opererer naturligvis mot  luftrommet, hvor 
faren for elektromagnetisk interferens mot 
infrastruktur på overflaten eller på bakken 
i rimelig nærhet av radaren er mindre. 
Som sagt skal vår radar  brukes mot overfla-
ten, og siden verken vi eller leverandøren har 

særlig erfaring med interferens fra F-
versjonen i denne sammenhengen er det en 
del usikkerhet knyttet til dette, sier Lofstad.

Sjøforsvaret har allerede gjennomført en 
undersøkelse av teoretisk art som tok 
utgangspunkt i D-versjonen. Ved å regne om 
til parametrene for  F-versjonen kunne man 
så beregne eller anslå elektromagnetisk 
interferens for denne radartypen. Sjøforsvaret 
har derfor allerede en del beregnede verdier 
og antatte avstander, men den praktiske 
uttestingen mot måleobjekter på land gjen-
står. Denne testingen må man vente med 
til Sjøforsvaret faktisk mottar fartøyene.
– De teoretiske beregningene viste oss at 
dette bør være håndterbart med de rette 
prosedyrene. På bakgrunn av de teoretiske og 
praktiske undersøkelsene vil da Sjøforsvaret 
også iverksette prosedyretiltak for å sikre 
at radaren ikke forstyrrer sivil infrastruktur 
innenskjærs eller i kystfarvann, forteller 
prosjektoffiseren.

TESTES UT: - Her er radarsystemet SPY-1F som Sjøforsvaret nå 
skal teste ut, forteller orlogskaptein Ben Lofstad. 
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Iverksetter prosedyrer
Som eksempel nevner Lofstad et scenario 
der fartøyet befinner seg utenfor Bodø 
Flystasjon. Fartøyet vil da kunne slå av 
radaren i visse segmenter, slik at selve 
flyplassen ikke blir utsatt for stråling 
som kan interferere med følsomt utstyr 
på bakken. Radaren vil imidlertid kunne 
fungere som vanlig i luftrommet over fly-
plassen. Utstyr i vanlige fly og helikoptr e 
med aluminiumsskrog vil i liten grad 
la seg påvirke av radaren, og fartøyets 
eget NH90-helikopter, som er bygget i 
kompositt materiale, er konstruert og 
testet for å kunne operere i et miljø med 
høy elektromagnetisk aktivitet. 
– Nansen-klassen har en rekke andre 
sensorer som kan settes inn i området 
der SPY-1F eventuelt ikke er aktivert, selv 

om dette naturlig nok kan gi dårligere 
deknings grad. Det handler generelt om 
å ha gode prosedyrer og være klar over 
radarens egenskaper, både for å sikre 
optimal bruk av systemet og for å for-
hindre interferens, forteller Lofstad.

Prosjektoffiseren mener Sjøforsvaret har 
gått til anskaffelse av et meget kapabelt 
system med svært stor kapasitet. Han 
er positiv med tanke på den evalueringen 
som tar til så fort Sjøforsvaret mottar 
KNM Fridtjof Nansen i 2005.
– Vi føler oss rimelig trygge på at dette er 
en overkommelig utfordring. Antakeligvis 
vil ikke radaren få særlig store begrens-
ninger med tanke på interferens, men det 
får vi ikke verifisert fullstendig før vi kan 
teste det ut i praksis, avslutter han.

 Forsvaret overtar i perioden 2005 
 til 2009 fem nye fregatter i Fridtjof 
 Nansen-klassen og seks organiske 
 NH 90-helikoptre. Fregattene er 
 134 meter lange, 16, 8 meter brede 
 og har et deplasement på 5300 tonn.

 Marsjfarten er på 18 knop, mens 
 maksimumsfarten er over 26 knop. 
 Rekkevidden til fartøyene vil være 
 4500 nautiske mil og de kan 
 operere kontinuerlig i 30 døgn uten 
 annen etterfylling enn drivstoff. 

 Besetningen på kampsystemet blir 
 totalt 123, herav 55 befal, 32 
 vervede og 36 vernepliktige og 
 lærlinger. Fartøyene vil operere 
 et organisk helikopter, NH-90, 
 for krigføring mot ubåter 
 og overflatefartøy, og 
 ha en helikopteravdeling 
 på ni personer integrert i 
 besetningen. 

 De nye fregattene får navnene 
 KNM Fridtjof Nansen (2005), KNM 
 Roald Amundsen (2006), KNM Otto 
 Sverdrup (2007), KNM Helge 
 Ingstad (2008) og KNM Thor 
 Heyerdahl (2009).  

 Radarsystemet SPY-1F er en del 
 av kommando- og kontrollsystemet 
 Aegis på fregattene i Fridtjof Nansen-
 klassen. Radaren har ingen beve-
 g elige deler, og de fire platene 
 består av et stort antall radarhorn. 
 SPY-1F er en multifunksjonell radar 
 med fasestyrt antenne (Phased 
 Array) som er i stand til å detektere 
 og følge forholdsvis små mål 
 på lang avstand. Både effekt og 

pulslengde er øket i forhold til 
tradisjonelle radarer for å få 

dette til.

Alle fregattene 
i produksjon
Sjøforsvaret er i full sving 
med å foreberede innfasing 
av Fridtjof Nansen-klassen. 
Nå er alle fregattene i 
produksjon og 25. mai 
døpes fregatt nummer to, 
KNM Roald Amundsen. 

15. april startet det første arbeidet 
med kuttingen av stål på den siste 
fregatten i rekken, KNM Thor 
Heyerdal. Forsvaret har med det fem 
fartøyer under produksjon. 
Gudmor til KNM Rolad Amundsen 
blir Helle Christine Jacobsen, 
en nær slektning av polfareren. 
Dåpen finner sted på veftet i El 
Ferrol i Spania 25. mai 2005. 

Ved årsskifte 2005/2006 mottar 
Sjøforsvaret KNM Fridtjof Nansen 
og i 2010 skal alle fregattene være 
i operativ bruk. Det er mye som må 
være på plass før den tid.
– Det er utrolig mye som må ordnes, 
både små og store praktiske ting. Vi 
må blant annet tenke på forberedelser 
til operativ evaluering og sjøprøver. 
I tillegg kommer 1000 små praktiske 
ting som må være på plass før 
et fartøy kan gå fra kai, deriblant 
brannslukningsutstyr, reservedeler, 
mat, kopper og kar, forteller sjef for 
Overflateflotiljen, kommandør Hans 
Christian Helseth.

Alle disse oppgavene tilknyttet nye 
fregatter kommer i tillegg til Oslo-
klassen som skal seile et operativt 
program frem til den siste fregatten 
blir utfaset sommeren 2007. KNM 
Bergen forlater Sjøforsvaret som 
første fartøy allerede til sommeren. 

FAKTA RADARSYSTEMET SPY-IF



TRE ÅR TIL 
”SKJOLDENE” KOMMER

Katrine Gramshaug
[kgramshaug@mil.no]  
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Kan brukes overalt
Det er under tre år til Norge tar 

i mot den første av i alt seks 
høyteknologiske fartøyer. Skjold-

klassen skal erstatte dagens 
14 fartøyer i Hauk-klassen, 

men hvordan skal de operere? 

De nye superfartøyene vil gi en helt ny dimen-
sjon til Sjøforsvarets overflatefartøyer. Med 
sin høye fart, raske reaksjonsevne og gode 
sjø egenskaper er de spesielt godt egnet til å 
møte Norges fremtidige utfordringer i nord-
områdene.

Én Skjold er lik tre Hauk
Kommandørkaptein Tom Thormodsen har 
lang erfaring fra MTB-miljøet og bakgrunn 

både som skipssjef og skvadronssjef. Nå ser 
han frem til at Sjøforsvaret skal ta i bruk de 
nye Skjold-fartøyene. 
– ”Skjoldene” blir noe langt mer enn dagens 
missiltorpedobåter. Et Skjold-fartøy dekker på 
grunn av bedre sensorer, større rekkevidde og 
moderne kommunikasjonsmiddel, det samme 
operasjonsområdet som tre MTB-er i dagens 
Hauk-klasse, forteller han.

Nasjonalt gjør dette fartøyene til et svært 
nyttig middel for strategisk nivå å sende ut 
når for eksempel ikke Kystvakten eller andre 
sivile instanser klarer å løse pålagte oppgaver. 
– Norges største utfordring er i nord-
områdene, med blant annet økende olje-
utvinning i Barentshavet og oljetransport 
langs Finnmarkskysten. Skjold-klassen kan 
med sin hurtighet, store rekkevidde og gode 
havegenskaper raskt være til stede i hele 
dette værharde området,  forteller han.

Spesialdesignet for fremtiden
– Frem til Skjold-klassen blir operativ under-
søker vi hvordan kapasiteten passer inn i 
moderne krigføringsoperasjoner. 
På grunn av dens mange kapasiteter vil den 
kunne fylle mange spesialroller, forteller 
kommandør Tor-Fredrik Johannessen, sjef 
for Kyststridsflotiljen.
En av flere tester blir utført om få måneder. 
Da finner Skjold-prosjektet veien til skyte-
feltene på Træna. 
– Vi vil da teste ut evnen til å operere nett-
verksbasert ved å la noen enheter hente inn 
informasjon, andre foreta beslutning og noen 
andre fartøyer vil avfyre skuddene, forteller 
kommandørkaptein Helge Martin Tonning, 
sjef for MTB-kommandoen.
– Vi vil simulere rekkevidder og problem-
stillinger relevant for nytt sjømålsmissil 
(NSM) og på denne måten benytte skarp-
skytingen til å se fremover mot nettverks-
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SIMULERER SKJOLD: Frem til Skjold-fartøyene er operative, brukes Hauk-klassens operasjonsrom til uttesting av kommando- og kontrollsystemer.

KLAR FOR SKJOLD:
Tor-Fredrik Johannessen.

KLAR FOR SKJOLD:
Helge M. Tonning.

KLAR FOR SKJOLD:
Tom Thormodsen.
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basert forsvar, Skjold-klassen og NSM, 
forklarer han. For Skjold-klassen er nemlig 
spesialdesignet som en del av fremtidens 
nettverksbaserte forsvar. 
– Fartøyene blir utrustet med gode sensorer 
for innhenting av informasjon som muliggjør 
å operere i nettverk med andre. Fartøyene blir 
interoperable og med utrustning som Link 11 
og Link 16 og moderne sambandsmidler kan 
de kommunisere med alle andre enheter, 
sier Tonning.

Endrer operasjonsmønsteret
Tor-Fredrik Johannessen er imponert over 
fartspotensialet til de nye fartøyene og gleder 
seg til å ta i mot fartøyene fra 2008. 
– Skjold-klassen har et fartspotensial som er 
uhyre spennende. Under de riktige forholdene 
kan den komme opp i en fart mot nærmere 
60 knop, forteller han. 
– Ingen andre krigsfartøyer i hele verden er 
raskere, noe som gjør fartøyene svært flek-
sible og tilgjengelige, forteller kommandøren. 
De nye MTB-ene har gode havgående egen-
skaper som kan ta den til steder tidligere 
MTB-klasser aldri har vært. Dessuten har den 
sensorer som detekterer trusler både på land, 
sjø og i luft. 

– Skjold-klassen blir en fellesoperativ ressurs 
som hele Forsvaret vil nyte godt av, påpeker han.
Innføringen av Skjold-klassen endrer hele 
operasjonsmønsteret for missiltorpedo båtene. 
I dag opererer MTB-ene oftest samlet i en 
skvadron. Når Skjold-fartøyene overtar vil 
disse operere mye mer autonomt enn dagens 
MTB-er. 
– Dette skjer fordi kapasiteten til hvert enkelt 
fartøy er forbedret på alle områder i forhold 
til tidligere og behovet for ledelse i skvadrons-
forband slik vi kjenner det i dag vil være 
mindre, påpeker Tonning. 

Samarbeid på tvers
De nye MTB-ene er kosteffektive, og på grunn 

av profesjonalisert besetning og mer automa-
tisert utrustning kan de over tid operere hele 
døgnet. Antall menige vil være redusert til et 
minimum om bord, og besetningen vil i hoved-
sak bestå av offiserer og matroser. I tillegg vil 
Skjold-fartøyene ha et stort potensial for godt 
samarbeid på tvers av forsvarsavdelingene. 
– Antallet enheter reduseres i hele Forsvaret. 
Vår egen marine blir også mindre i fremtiden 
og det gjelder å bruke den til det ytterste. 
Den vil bestå av færre fartøyer, men hvert 
av disse fartøyene har til gjengjeld større 
kapasiteter. Det gjelder å bruke syneregien av 
disse, både for oss selv og til hjelp for andre, 
sier Johannessen. Fartøyene kan gjennom-
føre hele skalaen av internasjonale oppdrag 
og etter Hauk-klassens oppdrag i opera-
sjon Active Endeavour er de små overflate-
fartøyene i ferd med å bli ytterligere anerkjent 
av Nato-alliansen. Med sine spesielle egen-
skaper er særlig evnen til beskyttelse av 
sjøveisforsyninger gjennom avgjørende 
områder en relevant oppgave.
– Ingen andre land i Nato har en tilsvarende 
kapasitet som Skjold-fartøyene og jeg tror de 
kommer til å bli en unik kapasitet i alliansen. 
Fartøyene vil blant annet kunne inngå som en 
del av en Norwegian Littoral Task Group eller 
settes sammen med utenlandske enheter, 
forteller flotiljesjefen.

Inn i fremtiden
Og Tonning tror også at Skjold-klassen vil 
operere tett sammen med de nye fregattene i 
Fridtjof Nansen-klassen.
– De små overflatefartøyene komplimenterer 
Fridtjof Nansen-klassen. Til mange oppgaver 
vil Skjold-fartøyene være en mer kosteffektivt 
plattform. Mot overflatemål har Skjold-
fartøyene samme slagkraft som de nye 
fregattene i Nansen-klassen, forteller han. 

I 2006 starter det første Skjold-fartøyet, KNM 
Skjold, seilingen etter å ha blitt oppgradert 
etter en skipsteknisk oppdatering. Fartøyet 
blir da svært viktig i opplæringen av de andre 
besetningene. I løpet av 2008 er hele Skjold-
klassen operativ og innen 2010 er Hauk-
klassen borte. 
– Vi vil hele tiden jobbe med å videreutvikle 
kapasitetene til Skjold-fartøyene. Fullt ut vil 
vi først se enhetens potensial og bruksmulig-
heter når plattformen er operativ med fullt 
utrustet våpensystem, forteller Johannessen.

– Skjold-klassen kan 
med sin hurtighet, store 

rekkevidde og gode haveg-
enskaper raskt være til stede 
i hele dette værharde området.
 kommandørkaptein Tom Thormodsen

SKJOLD-KLASSEN 
De nye fartøyene vil ha en lengde på 
47 meter og være 13,5 meter brede. 
Vekten vil fullstendig utrustet være 
på 274 tonn og fartøyene blir bygget 
i glasfiberarmert plast. Mannskapet 
på 20 personer kan i de rette vær-
forholdene oppleve en fart på 60 
knop. Fartøyene har en rekkevidde 
på 800 nautiske mil dersom farten 
er 42 knop, økes farten til det 
maksimale er rekkevidden 
500 nautiske mil.
De seks nye missiltorpedobåtene 
KNM Skjold, KNM Storm, KNM 
Skudd, KNM Steil, KNM Glimt og 
KNM Gnist skal være ferdig utrustet 
til strid i september 2009. Skjold-
klassen skal bære overflatemissilet 
Naval Strike Missiles (NSM).

SKJOLD GIR SJØFORSVARET:
 Hurtighet
 Fleksibilitet
 Lav signatur
 Kosteffektivt operasjonsmønster 
 Slagkraft mot overflatemål
 Meget gode kommando og 

 kontrollfunksjoner, i tillegg til 
 svært god sensorkapasitet for 
 informasjons innsamling.

SKJOLDS OPPGAVER: 
 Patruljering
 Sikring
 Istar (Intelligence, Surveillance, 

 Target Acquisition,Reconnaissance)
 Samarbeid med andre 

 overflatefartøyer
 Samarbeid og støtte til 

 andre avdelinger
 Søk og redning 
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Fungerende sjef for Sjøforsvaret s 
sanitet ønsker en fastere 

struktu r og mer kunnskap på 
kommisjonsarbeidet etter

ulykker i Sjøforsvaret.
 - Slik vi arbeider nå frykter 

jeg at vi ikke alltid klarer å 
nøste godt nok opp i 

årsakene til en ulykke. 

Det sier lege og kommandørkaptein Vilhelm 
Koefoed som selv har deltatt i mange 
kommisjoner de siste årene med sin 
medisinske fagkompetanse. Han tror en fast 
utpekt gruppe mennesker som får den 
nødvendige opplæringen og har dette som 
en dedikert oppgave vil kunne gjøre en 
bedre og nyttigere jobb for Sjøforsvaret. 
– I dag blir kommisjonene sett sammen 
på nytt for hver gang og svært ofte har 
fler tallet av medlemmene ikke vært med i 
kommisjoner tidligere. Det gjør at kommi-
sjonen kan mangle tilstrekkelig kunnskap 
til å finne godt nok ut om årsaksforholdene, 
mener han.

Er forbedret 
Kommandørkaptein Bjørn Snåsøy er 
Kommandøren for sjøstridskreftene 
(Komsjø) sin ansvarlige for nedsetting av 
kommisjoner ved Fellesoperativt hoved-

kvarter. Han er ikke så sikker på at en 
profesjonalisering av kommisjons arbeidet 
nødvendigvis ville øke kvaliteten, men 
ser helt klart behovet for ytterligere 
kompetanse heving. 
– Utdanning er helt nødvendig for å gjøre 
ansatte i stand til å gjøre en skikkelig jobb 
i kommisjonen, men Sjøforsvaret er kom-
plekst og består av mange fagfelt, og det er 
viktig at disse reflekteres med deltakelse i 
kommisjonene, sier Snåsøy. 
Derfor vil han ikke gå inn for en profesjona-
lisering av kommisjonene.
– En kommisjon blir ikke satt ned for å ta 
de som har gjort feil, men for å finne ut hva 
som faktisk har skjedd og komme frem til 
forslag som hindrer at tilsvarende skjer 
igjen og en måte å fortelle samfunnet for 
øvrig hva som har skjedd og hva som blir 
gjort for å forhindre tilsvarende ulykke, 
påpeker han. 
– Når grove feilvurderinger eller brudd 
på bestemmelser blir oppdaget av en 
undersøkelses kommisjon, varsles Komsjø 
av lederen. Saken blir deretter behandlet 
utenfor kommisjonsarbeidet. En eventuell 
reaksjon blir deretter vurdert av Komsjø 
selv, forteller han. 

Nyttige kurs 
Høsten 2004 ble det første kommisjons-
kurset arrangert i Sjøforsvaret ved Skole 
for sikkerhet og skipsteknikk (SSS) ved 
KNM Tordenskjold. 
– Vi fikk svært gode tilbakemeldinger på det 
første kurset vi  kjørte på Haakonsvern i fjor 
høst, forteller kursansvarlig, orlogskaptein 

Vil ha  faste komminsjoner
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Katrine Gramshaug
[kgramshaug@mil.no]  
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Vilkårene for kommisjonsarbeidet er 
regulert av Kongelig resulusjon av 
6. januar 1995 og BFS 1.5.2 . Det er 
Fellesoperativt hovedkvarter, ved 
sjøkommandøren som setter ned kom-
misjoner etter hendelser i Sjøforsvaret. 
En kommisjonsrapport skal klarlegge 
årsaksforhold, og dersom straffbare 
handlinger oppdages skal denne delen 
av arbeidet avbrytes og overlates til 
påtalemyndigheten. Lederen av 

kommisjonen skal være av samme grad 
eller høyere og gjerne tidligere tjeneste 
innenfor fagfeltet som den som er direkte 
involvert for at kommisjonen skal få for-
ståelse av type tjeneste. I tillegg tilbys 
representanter fra Sjøforsvarets sani-
tet og det politidistriktet som ulykken 
skjedde alltid en plass i kommisjonen. 
Tillitsvalgte og lokale arbeidsmiljøutvalg 
er alltid representert for å sikre at den 
enkelte blir ivaretatt.

FAKTA KOMMISJONENE

VIL FORBEDRE: Vilhelm 
Kofoed ser nytten av å 
forbedre komminsjonsarbeidet 
i Sjøforsvaret.



Tom Roger Hansen. Sjøforsvaret tar sikte på 
å arrangere det fire dager lange kommisjons-
kursene hvert halvår og neste kurs holdes i 
begynnelsen av mai. 
Koefoed er svært tilfreds med at det nå ende-
lig er etablert et kurstilbud for kommisjons-
deltakere og var selv elev på første kursrekke. 
– Det var på høy tid Sjøforsvaret fikk etablert 
dette kurset. Nå håper jeg bare at aktuelle 
kandidater for kommisjonene går på kursene, 
forteller han. 
– På grunn av at kompetansen er dårlig bruke s 
ofte tidligere rapporter som mønster. Det gjør 
at arbeidet låses og det kan bli vanskelig å 
finne virkelige årsaker, tror Koefoed. 

Sliter med å få nok folk 
I henhold til BFS 1.5.2 (bestemmelsen som 
regulerer undersøkelseskommisjonene) 
skal avdelingene stille med personell, og 
for eksempel Kysteskadren skal stille to 
personer fra hver flotilje til rådighet for å 
være med i kommisjonene. 
- Det er vanskelig å få folk til å sitte i kommi-
sjonene, og vi sliter også med å få fulltegnet 
listen over aktuelle kandidater til kommisjons-
kursene, forteller Snåsøy. Han ser flere 
mulige grunner til disse problemene. 
- Det er ofte svært tidkrevende i perioden 
arbeidet pågår og jobben vil gå ut over andre 
forhold. I tillegg får ikke medlemmene lenger 
kommisjonsgodtgjørelse i henhold til  Statens 
personellhåndbok i Sjøforsvaret, noe som 
er vanlig i andre forsvarsgrener, forklarer 
Snåsøy og legger til at kommisjonsarbeidet 
kan være  en belastning. 
- Sitter man i en kommisjon kan man komme  
borti alt fra drepte og skadde, til kollegaer 
som gjerne får en stopp i karrieren som følge 
av ulykken, påpeker han.

Får skryt
- Departementet er blitt mye flinkere til å 
følge opp rapportene den siste tiden. 
Særlig har de konsentrert seg om organisa-
sjonens evne til å sette i verk tiltak etter 
hendelser, forteller Snåsøy. 
Sjøforsvaret har fått ros av Forsvars-
departementet for det arbeidet som er 
gjort den siste tiden. 
- Vi har notert oss at Sjøforsvaret har økt 
fokuset på kommisjonsarbeidet og starte t 
kursing av kommisjonsmedlemmene. 
I tillegg er kommisjonene blitt bedre og 
grundigere, sier Geir Anders Fagerheim i 
Forsvarsdepartementet, og legger til at gode 
kommisjonsrapporter bedre tjener hensikten 
og klarer å forhindre ulykker.
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I forbindelse med 100-årsmarkeringen
av unionsoppløsningen fra Sverige 

har I Marinen fått orlogskaptein 
Ola Bøe Hansen ved Forsvarets 

stabsskole til å belyse noen små og 
store hendelser som har satt sitt 

preg på Marinen fra 1905 og frem til i dag.

Alvorlig militærpolitisk splittelse
Tiden fra 1925 til 1935 sto helt klart i ned-
byggingens tegn for hele Forsvaret. Det 
ble henvist til et uklart fiendebilde og 
stats finansielle problemer som fremtvang 
prioriter inger. Tjenestetiden ble kortere og 
hele Forsvaret redusert. Det skulle bli et 
kvantitativt mindre, men kvalitativt bedre 
forsvar. Antall fastlønnet befal ble bety delig 
redusert og forsvarsbudsjettet nærmest 
halvert til i overkant av 30 mill kroner. 
Arbeiderpartiet ville helst avskaffe militær-
vesenet, og støttet alltid forslagene om lavest 
utgiftsnivå. Den massive nedbyggingen gjorde 
at medlemskapet i Folkeforbundet ble mer 
en erstatning for det nasjonale forsvar enn et 
supplement, og det skulle ikke stilles styrker 
til rådighet for operasjoner utenfor Norge. 
Fra politisk hold ble det antatt at Norge ikke 
hadde noen strategisk betydning for stor-
maktene, og at faren for krig var blitt vesent-
lig minsket. Forsvaret skulle primært kun ha 
vaktoppgaver. Dette skapte i 1930 en alvorlig 
splittelse mellom politisk og militær ledelse. 

Kadettskipet ”Olav Tryggvason”
Samtidig var det en omfattende militær-
teknologisk og -teoretisk utvikling. Et av 
de viktigste fremskrittene i Europa var 
til nærmingen til en mer fellesoperativ tenk-
ning. Norske offiserer fulgte spent med, ikke 
minst på de ressursbesparende tiltakene. 
Under verdenskrigen ble det i Norge initiert 
og iverksatt nye fartøysprosjekter som ubåter 
og torpedobåter hvorav de siste ble sjøsatt 
i 1922, noe som på mange måter låste den 
videre utviklingen. Nye behov etter 1918 ble 
det ikke åpnet for før sent på 1930-tallet. 
Frem til 1935 var det kun ett fartøy som ble 
bygget, nemlig den havgående mineleggeren 
”Olav Tryggvason” (sjøsatt 1932), anskaffet 
etter politisk ønske for å fremstå defensivt og 
var uten særlig sjømilitær verdi. Men for de 
mange som utdannet seg i Marinen på denne 
tiden ble mineleggeren en kjærkommen 
gave som kadettskip. Dette betydde 
kadett-tokt til fjerne himmel-
strøk, 

og mange spennende og morsomme havne-
besøk. Aldri så galt at det ikke er godt for noe. 

Fartøyer til kai – liten utvikling i luften
For å oppnå raske og store besparelser 
valgte man å legge store deler av Marinen til 
kai, avlyse øvelser, utdanne færre offiserer 
og kalle færre inn til tjeneste. Besparelsene 
var pålagt fra politisk hold og resulterte i en 
drastisk reduksjon av kompetanse, beredskap 
og operativitet. Det var heller ikke lenger noe 
systematisk vedlikeholdsprogram. Fartøyene 
ble beskrevet som farligere for egne mann-
skaper enn for en eventuell fiende. Det 
eneste som fungerte var oppsynstjenesten 
langs kysten. Dette til tross for at Marinen ble 
pålagt å bygge de to oppsynsskipene ”Senja” 
og ”Nordkapp” som ikke var egnet til tjeneste 
i nordlige farvann, og som i offiserskretser 
ble kalt for ”Knoll og Tott”. 
Marinens og Hærens flyvåpen skulle fortsatt 
være til støtte for forsvarsgrenenes opera-
sjoner, til tross for en rivende utvikling med 
økt rekkevidde og lasteevne. I tillegg stilte 
Marinen med to fly til sildeleting for fiskere 
helt frem til 1931. I Europa begynte man å 
etablere egen forsvarsgren for flyvåpenet, og 
i 1935 var Norge et av fem europeiske land 
med separate flyvåpen. Hæren støttet en 
sammenslåing, mens Marinen var skeptisk 
med bakgrunn i flere utredninger i perioden 
som tilsa at ambisjonene ikke ble fulgt opp 
med bevilgninger.
Snart skulle forsvars- og sikkerhetspolitiske 
spørsmål få ny aktualitet, noe som gjen-
speilet seg i iverksetting av nye fartøys- og 
flyanskaffelser. Dessverre så alt for sent. 
Da Nygaardsvolds arbeiderpartiregjering 
vinner stortingsvalget i 1935 er det samme 
parti som ville avskaffe militærvesenet som 
nå skal sitte ved makten da Europa på ny 
begynner å brenne.

Omstilling og nedskjæringer

SJELDENT SYN: Adolf 
Hitler fotografert under et 
besøk i en norsk fjord.
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NYE UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE

Som sjef for Forsvarets krisehåndterings-
kommando for nordområdene, og dermed den 
som vil bli stilt til ansvar dersom noe skjer, er 
jeg opptatt av at Norge er i stand til å forvalte 
norsk nordområdepolitikk på en troverdig 
måte. Sterke røster har imidlertid gitt uttrykk 
for at militær tilstedeværelse og aktivitet i 
nordområdene ikke er tilstrekkelig, og at 
troverdigheten blir lidende. Det er positivt at 
det er fokus på dette, og at det stilles kritiske 
spørsmål. Og det er helt riktig at evnen til å 
håndtere hendelser og krise forutsetter at vi har 
noen på stedet som kan aksjonere. 
Etter mitt syn blir det imidlertid alt for enkelt 
dersom kun tilstedeværelse i form av antall 
fartøy, fly og soldater gjøres til målestokk for 
troverdighet. Det som er vesentlig, er at vi er der 
til rett tid, med riktig utrustning og personell 
som kan løse oppgavene på en profesjonell 
måte. Derfor må vi måle kvaliteten langs flere 
akser og se om de ulike elementene er koblet til 
et system hvor ressursene utfyller hverandre og 
”spiller hverandre gode”. 
For nordområdene er denne utviklingen positiv. 
Overvåkningssystemene er blitt forbedret og 
vektleggingen av hovedkvarteret på Reitan 
som skreddersydd krisestyringskommando 
med spesielt fokus mot nord, innføring av nye 
kystvaktfartøy med vesentlig forbedret slepe-, 
rednings-, og miljøvernkapasitet er eksempler 
på dette. Når nye helikoptre med vesentlig øket 
lasteevne og rekkevidde og nye fregatter avløser 
trofaste gamle slitere, øker evnen ytterligere. 
Alt dette koster mange penger. I forhold til 
de fleste andre land er det norske forsvaret i 
en gunstig situasjon. Samtidig med at vi må 
argumentere for enda bedre budsjetter, må 
vi derfor arbeide for å vri pengestrømmen 
slik at vi får mer operativ virksomhet for hver 
krone. Dette er hovedmålet for den pågående 
omstillingen av Forsvaret. Det krever knallhard 
prioritering og mange vanskelige valg. Noen 
av disse valgene innebærer at aktivitet må 
reduseres i perioder for at omstillingen skal 
kunne gjennomføres.

Historisk stort budsjett
Kystvakten er et avgjørende virkemiddel for 
norsk troverdighet i nordområdene og er den 
delen av Forsvaret som har vært mest beskyttet 
mot aktivitetsreduksjoner. Årets kystvaktbudsjett 
er økt med 45 millioner til 738 millioner. 
Dette er et historisk stort budsjett. Dette er 
mange penger, men ikke nok til at det fullt 
ut kompenserer for økningen i driftsutgifter, 
deriblant lønnsutgifter og høye drivstoffpriser. 
Forsvaret har derfor valgt å legge et av de 
fartøyene som har størst militær bemanning og 
dermed høyest lønns- og driftsutgifter til kai 
en del av året. Pengene man sparer brukes til 
å seile de andre fartøyene mer. At dette fører 
til frustrasjon blant dem som ikke får seilt, 
og dermed taper både erfaring og penger, er 
forståelig. Det er imidlertid det tiltaket som gir 
mest kystvakt for pengene.
Som operativ sjef ønsker jeg naturligvis å unngå 
å legge båter til kai, men i dette tilfellet ville en 
annen løsning ført til enda færre seilingsdøgn 
og redusert operativitet. Slik det nå er, blir 
ytre kystvakts tilstedeværelse i nordområdene 
redusert med ca fem prosent. Når jeg allikevel 
vurderer resultatet som akseptabelt, er det 
fordi overvåkningen blir bedre, båtene blir bedre 
og vår evne til å lede dem øker. Samtidig er 
havfiskeflåten redusert. Dette gjør at fraværet av 
ett fartøy i en periode ikke er like alvorlig som 
det ellers ville ha vært. 

Nye helikoptre
En av de store utfordringene er nå å øke 
kystvaktens helikopteraktivitet. Problemene med 
innflygingsradaren på kystvaktfartøyene har 
ført til redusert kapasitet og evne til å operere 
fra fartøy. Nytt utstyr er nå under anskaffelse, 
og første fartøy planlegges inn til oppdatering 
i slutten av dette året. I løpet av to år skal 
alle fartøyene være ferdig oppdatert og være 
klar for å motta de første NH90-helikoptrene. 
Kystvaktens evne til å løse de pålagte oppgaver 
vil da øke betydelig. Ikke minst gjelder dette 

vår evne til kontroll med fiskeriene, fordi de nye 
helikoptrene kan ta flere inspektører om bord 
og dekke et mye større geografisk område fordi 
rekkevidden blir mye lengre. 
Også redningsberedskapen vil bli betydelig 
bedret. I innfasingsperioden vil imidlertid 
den operative tilgjengeligheten på helikopter 
være redusert, fordi personellet må gjennom 
opplæring og utsjekk på de nye helikoptrene. 
Nordkapp-klassen må også bygges om for 
å ta imot de nye helikoptrene. Også dette vil 
redusere tilstedeværelsen. I mellomtiden må vi 
arbeide for å finne overgangsordninger, blant 
annet ved å operere helikoptre fra land når 
helikopterbærende fartøy ikke er tilgjengelig.
Det er ingen - verken i forsvarsledelsen 
eller blant besetningene - som ønsker at et 
velfungerende fartøy legges til kai. Det må være 
et hovedmål at aktivitetsnivået og budsjettene 
blir tilpasset slik at ressursene brukes optimalt. 
Det er klart at vi kan lage en bedre kystvakt 
med mer penger, men penger alene er ikke 
svaret. Svaret ligger i like stor grad i en riktig 
balanse mellom seiling og fartøyspark, utstyr, 
operasjonsmønster og personellsystemer – og 
hvordan vi klarer å utnytte Forsvarets øvrige 
aktivitet til beste for oppgaveløsing i nord.

KV Harstad på plass
Dersom vi skal klare dette er vi helt avhengige 
av at moderniseringen av Forsvaret – og 
Kystvakten – går som planlagt. I mellomtiden 
må vi akseptere at aktiviteten er noe redusert i 
forhold til det som ellers kunne vært tilfelle så 
lenge aktiviteten som nå er planlagt kan løse 
oppgavene på en akseptabel måte.
At enkelte blir frustrert, er forståelig. Det 
er imidlertid helt galt å krisemaksimere 
situasjonen. I februar ble ett av verdens mest 
moderne og kosteffektive kystvaktskip, KV 
Harstad, satt i drift i nordområdene som et klart 
bevis på at nordområdene og Kystvakten har høy 
prioritet.

Av kontreadmiral Jørgen Berggrav,
sjef for Landsdelskommando Nord-Norge

KRONIKK
I Marinen tar gjerne i mot kronikker. Lengden på innlegget må ikke overskride
4500 tegn, inkludert mellomrom. Sendes til redaksjonen@marinen.no 
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J. Ketil Steine
Sjøforsvarsstaben  
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– Er det hektisk i 
KV Nord for tiden? 
– Ja, vi går inn i en svært hektisk 
periode nå i begynnelsen av mai. 
Da starter generalmønstringen 
hvor vi kvalitetsikrer at 
fartøyene holder de målene 
som vi har satt. Fartøyene 
mønstres av sjefen for 
Kystvakten og representanter 
fra KNM Tordenskjold i alle 
fredstidsoperasjoner, og 
må bevise at de kan både 
drive sleping, oljevern, lede 
redningsaksjoner, utføre 
schengen-oppdrag og mye 
mer. Jeg forventer at fartøyene 
kommer til å holde et godt nivå 
gjennom hele mønstringen. 

– Dere fornøyer fartøysparken, 
hvordan går den jobben?
– KV Harstad kom til oss i 
begynnelsen av februar og 
er nå fullt operativt. Fartøyet 
har vist gode resultater 
både som kystvaktfartøy og i 
slepebåtberedskap. Dessuten 
er vi nå inne i en kontinuerlig 
prosess med utfasing og 
innfasing av de nye fartøyene i 
den indre kystvakten. Fartøyene 
er under bygging og blir 
operative i løpet av våren 2006. 

– Hva skjer ellers hos dere? 
– KV Nord har et tett samarbeid 
med Russland og i vår skal jeg 
blant annet delta på et møte i 

det norsk-russiske permanente 
utvalget for ressursforvaltning 
i Barentshavet. Vi har også 
kommet langt i planleggingen av 
Barents Rescue 2005. Dette vil 
være den største rednings- og 
beredskapsøvelsen som er holdt 
i Norge, og Direktoratet for sivilt 
beredskap har det koordinerende 
ansvaret for planlegging 
og gjennomføring. Det blir 
deltakelse fra Norge, Sverige, 
Finland og Russland. Kystvakten 
skal delta med fire fartøyer og 
øvingsmomentene vil dreie seg 
om alt fra redningstjeneste, 
forurensning og miljøvern til ABC 
og media.

Avmelding!

Kommandørkaptein 
Steve Olsen,
Sjef for Kystvaktskvadron nord

Sjøforsvarskabalen snart klar
Generalinspektøren har nå i 

hovedtrekk besluttet hvordan 
fremtidens sjøforsvar blir. 

Ved å opprette Marinens 
jegerkommando, våpenvise 
treningssenter og logistikk 

på kjøl tilpasser han 
Sjøforsvaret for fremtiden.

Bak avgjørelsen i prosjekt Neptun ligger mål-
settingen om å styrke bemanningen ved de 
operative enhetene, samtidig som Sjøforsvaret 
skal innfri de årsverkrammene som er gitt.
– Videreutviklingen av Sjøforsvaret skjer i 
tråd med de politiske føringene vi har fått 
og de beslutningene som er tatt, senest i 
Stortingsproposisjon 42 og 45, sier general-
inspektør Jan Eirik Finseth.

Dette er hovedtrekkene i endringsforslaget:
 Marinens Jegerkommando opprettes ved 

 å slå sammen de ”grønne” og ”sorte” 
 miljøene i Sjøforsvaret, Marinejeger-

  kommandoen, Minedykkerkommandoen og 
 Kystjegerkommandoen. Jegerkommandoen 
 kompletteres med en ny taktisk båtskvadron.

 Det opprettes egne treningssentra for 
 fregatter, undervannsbåter, Skjold-
 klassen, minekrigsvåpenet og den nye 
 jegerkommandoen. Skolesenteret KNM 
 Tordenskjold i Bergen videreføres som 
 kompetansesenter med et redusert og 
 ”spisset” oppgavespekter med for eksempel 
 ”wargaming”, taktikkutvikling, doktrine 
 og evaluering av øvelser.

 Sjøforsvaret har behov for integrert 
 logistikkstøtte som følger Sjøforsvaret 
 dit Sjøforsvaret opererer og oppretter 
 logistikk på kjøl.

  Antall vernepliktige reduseres til 600 og 
 erstattes av vervede. Dette fordi materiellet 
 og våpensystemene blir stadig mer 
 avanserte og Sjøforsvaret får en struktur 
 som krever kontinuitet.

– Prosjekt Neptun har levert utredninger og 
anbefalinger av meget høy kvalitet. Dette 
omfattende arbeidet har lært oss mye om vår 
egen organisasjon og vil ha en verdi lenge 
etter at prosjektet er terminert, sier Finseth.
Sjøforsvaret skal i fremtiden organiseres i tre 
søyler; Kystvakten, Kysteskadren (Marinens 

kampkraft, som er det tentative begrepet) 
og Sjøforsvarets skoler. Generalinspektøren 
påpeker at Prosjekt Neptun ble iverksatt 
fordi det var absolutt nødvendig. 

– Sjøforsvaret har gode rammebetingelser ved 
at en rekke nødvendige materiell prosjekter 
har falt på plass, men vi har meget store 
utfordringer i form av driftsmidler og 
årsverkrammer, sier han.
Dette medfører prioriteringene som general-
inspektøren nå gjør på bakgrunn av studiene 
og anbefalingene fra Neptun.
– Alt kan ikke prioriteres like høyt, og vi må 
forberede oss på at noe vil reduseres eller 
falle bort. Beslutningsgrunnlaget er godt og 
det er derfor mulig å gjøre disse veivalgene 
med god kunnskap om konsekvensene som 
følger, sier han.

Sjøforsvarets Prosjekt Neptun fortsetter nå 
sitt arbeid, og planen er at den nye organisa-
sjonen skal være på plass på papiret i løpet 
av høsten og at den nye bemanningen er på 
plass i august 2006. I Marinen kommer til-
bake med en mer detaljert presentasjon av 
fremtidens sjøforsvaret i neste utgave. På 
Sjøforsvarets intranettside finnes alltid den 
siste oppdaterte informasjonen om Neptun.



Eirik Bondø
[ebondo@mil.no]  

Kystvakten går sammen 
med Polarinstituttet om 

forskningstoktet Fram 
2005. Ekspedisjonen 

gjennomføres som den del 
av hundreårsmarkeringen 

for unionsoppløsningen.

Fram 2005 er en klimaforskningsekspedisjon 
til Arktis, hvor der forskes på sentrale tema 
innen klimaforskning. Ekspedisjonen vil være 
et viktig, norsk bidrag til internasjonal 
forskning på området, og er planlagt 
gjennomført i perioden 18. mai til 8. juni 2005. 
KV Svalbard brukes som hovedplattform for 
forskning som er relatert til havis.

Bidrar til klimaforskning
- For hundre år siden var norsk polar-
forskning en viktig del av den nasjonale 
identitet. Fridtjof Nansen som er Norges 
mest kjente polarforsker, stod sentralt i 
begivenhetene ved frigjøringen i 1905. 
Roald Amundsen gjennomførte på samme 
tidspunkt sitt seilas gjennom Nordvest-
passasjen mellom 1903 og 1906, sier Terje 
Brink Løyning ved Polarinstituttet. 

Bistanden som gis fra Forsvaret gjør at 
Polarinstituttet kan intensivere og utvide 
sitt klimaprogram i Framstredet i 2005. 
KV Svalbards isbryterkapasitet muliggjør inn-
samling av data lengre vest i Framstredet, der 
Polarinstituttets egne fartøy ikke strekker til. 
- Det sivil-militære samarbeidet i Fram 2005 
er et godt eksempel på at Miljødepartementet 
og Forsvarsdepartementets fagetater, har 
mange sammenfallende interesser og at de  
 med felles ressurser kan løse flere 
 oppgaver sammen, sier Løyning. 

Ekspedisjonen gjennomføres i området som 
gjorde Fridtjof Nansen verdenskjent for 
100 år siden. 

Lager dokumentar
Dag Rydmark i Kystvakten er faglig ansvarlig 
for produksjonen av en dokumentarfilm som 
skal følge forskningstoktet. I dokumentar-
filmen «Den fjerde Framferd» vil tidligere 
Fram-ekspedisjoner løpe parallelt med at 
en følger årets ekspedisjon. 
Det er ikke hvem som helst som skal være 
med på filmingen. Filmen produseres av 
Video Respecto AS i samarbeid med NRK, 
Züddeutsche Rundfunk (ZDF), BBC og tysk/
franske ARTE. De britiske kommentarene som 
skal legges til blir gjort av selveste 
Sean Connery. 

- Unionsoppløsningen markerer en tid som 
regnes som en gullalder i norsk kultur-
historie, og det er også en av grunnene til 
at vi ønsker å forevige dette gjennom filmen. 
NRK sender dokumentaren som en helaftens 
spillefilm ved juletider, sier Rydmark.

KV Svalbard på hundreårstokt
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GÅ IKKE GLIPP AV: 

FREDAG 3.JUNI:
• Marinen seiler inn til Oslo.
• Kulturnatt. Marinemusikken deltar.

SØNDAG 5. JUNI:
• Stortinget markerer unions -
 oppløsningen. Forsvaret stiller
  med en paradestyrke på 100 
 menige og 50 befalselever.

TORSDAG 9. JUNI:
• Sjøforsvaret deltar på flaggseremonier 
 på Akershus festning, Oscarsborg 
 og Karljohansvern.
• Mottakelse i Oslo rådhus 
 for 500 befal og menige.
• Utdeling av Fiskeridepartementets 
 fyrtårnpris.
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Hvem:  Arne Røksund
Alder:  45 år
Grad:  Flaggkommandør
Stilling:  Nyutnevnt sjef for Forsvarets stabsskole

Tidligere tjeneste: Tjeneste om bord i undervannsbåt og i 
Kystvakten. Han har de siste årene arbeidet med forsvars-
planlegging, blant annet i Forsvarsanalysen 96 og Forsvarsstudie 
2000. Hans siste stilling var som sjef for seksjon for personell-
politikk i Forsvarsdepartementet. Røksund er utdannet ved 
Sjøkrigsskolens operative linje. Han har stabsskole fra Frankrike 
og er nå i ferd med å avslutte en doktoravhandling i historie 
der temaet er marinestrategi.

Hva går jobben din ut på?
– Jeg er sjef på en skole som gir den høyeste 
militære utdanning Forsvaret tilbyr. Å drive en skole 
med 60-70 meget oppegående majorer og orlogs-
kapteiner som elever, kan i seg selv være krevende 
nok. I tillegg legges stabsskoleutdanningen om. 
Fra 1. august vil stabsskolen tilby et toårig master-
studium i militære studier. Min oppgave blir å sørge 
for at planene som er lagt for det nye studiet, blir 
satt ut i livet.

Er det spennende? 
– Ja, det tror jeg at jeg trygt kan si, selv om 
jeg bare har vært her i knapt fjorten dager.

Får du med deg det som skjer i Sjøforsvaret?
– Ja, jeg kommer nettopp fra en orientering om 
Sjøforsvarets fremtid som generalinspektøren for 
Sjøforsvaret ga for Sjøforsvarets elever ved skolen. 
Sjøforsvaret går en meget spennende tid i møte. 
Det er mange tiår siden Sjøforsvaret, relativt sett, 
har hatt en så moderne marine som vi vil ha om få 
år. Jeg synes det jobbes godt i hele Sjøforsvaret.

Anbefaler du andre å satse på fellesstillinger?
– Absolutt. Ikke bare i Forsvarets militære organi-
sasjon, men også i Forsvarsdepartementet. Vi har 
godt av å bryne våre meninger og holdninger mot 
andre miljøer enn vårt eget.

I FARTA

Hele Marinen til Oslo
7. juni er det hundre år siden unions-
oppløsningen mellom Norge og Sverige. 
Marinen markerer dette ved å seile 
flåten til hovedstaden, og vil ha flere 
ulike arrangement i jubileumsukene. 

- Markeringen av 100-årsjubileet er en viktig 
historisk milepæl for Norge som selvstendig 
nasjon både i sivil og militær sammenheng, 
sier generalinspektøren for Sjøforsvaret, 
kontreadmiral Jan Eirik Finseth.
- Unionsoppløsningen skjedde praktisk talt 
uten at det ble løsnet skudd, fordi vi hadde 
et sterkt forsvar etter datidens målestokk. 
Hæren stod klar, og vi hadde sterke grense- 
og kystfestninger samt en moderne marine. 

De fleste av skipene våre var mindre enn 
10 år gamle, vi hadde siste skrik innen tor-
pedoer, hurtigskytrende kanoner og meget 
moderne telegrafi. Ikke minst hadde vi 
våkne politikere, som så vår manglende for-
svarsevne og tok ansvar da svenskene truet 
med invasjon av Norge under den første 
unionsstriden i 1896, minner Finseth om.
Under markeringen i Oslo vil Sjøforsvaret 
være tilstedet med et betydelig antall far-
tøyer. I tillegg vil også mange utenlandske 
fartøyer besøke byen i løpet av jubileumet. 
Kommandørkaptein Alex Nordhuus er 
prosjekt leder for Marinens dager i Oslo.

- Av norske fartøyer vil det være to fregatter,
to MTB-er, en ubåt, KNM Valkyrien, KV 
Andenes og fire stridsbåter. I tillegg seiler 
en av Natos stående maritime styrker til 
Oslo, og vil være der fra 3. til 6. juni. Den 7. 
seiler de tre norske seilskipene ”Sørlandet”, 
”Christian Radich” og ”Statsråd Lehmkuhl” 
samlet til Oslo. Sverige deltar selvfølgelig 
også, og vil delta med den gamle seilskuta 
”Ostindiafareren Göteborg” og skoleseil-
skipet ”Gladan”, forklarer Nordhuus. 

Marinen skal sette sitt preg på hele byen i 
perioden og Marinemusikken er blant annet 
med på kulturnatten på Rådhusplassen 
3. juni. Publikum får også muligheten til 
å gå om bord i fartøyene og bli med på 
publikums seilas. For de som synes dette 
gir mersmak, kan det være lurt å gå på 
noen av rekrutteringsstandene Forsvaret 
har på Rådhusplassen. 10. juni åpner den 
nye Svinesundsbroen. Da deltar de norske 
MTB-ene sammen med svenske ”Gladan” 
på markeringen. 
- I Oslo har Marinen en god mulighet til 
å profilere seg i den delen av landet det 
er størst befolkningskonsentrasjon. Det 
vil være et unikt arrangement, og jeg opp-
fordrer alle som har mulighet til å være 
i Oslo i denne perioden, sier kommandør-
kaptein og prosjektleder Alex Nordhuus.

FREDAG 10. JUNI:
• Den nye Svinesunds-
  broen åpnes av den 
 norske og svenske 
 kongen.

MANDAG 13. JUNI:
• Styrken forlater Oslo  Hver dag er det åpne fartøyer, 

publikumsseilas og 
rekrutteringsstand. 

SAMLES: Hovedstaden blir fylt opp med marinefartøyer i juni i år. Her fra Blue Game i 2004.
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NAVN: Arne Morten Grønningsæter
ALDER:  45 år
FRA:  Bærum, bor i Bergen
GRAD:  Flaggkommandør
FAMILIE:  Kona Marianne, 
 Marius (14) og Mathias (6).
STILLING:  Nestkommanderende FD I

BAKGRUNN: 
Sjøkrigsskolen, stabsskolen, Forsvarets 
høgskole og juridisk embetseksamen. 
Prosjektoffiser på KNM Tordenskjold, 
leder investeringsseksjonen og leder 
driftsseksjonen i Sjøforsvarsstaben, 
operasjonsoffiser og nestkommanderende 
på fregatt, skvadronssjef på MTB, sjef 
for Sjøops/sjef Sjøoperasjoner tidligere 
Forsvarskommando Nord-Norge og sjef 
for fellesoperasjoner Landsdelskommando 
Nord-Norge. 

EN VANLIG ARBEIDSDAG: 
– Begynner med videokonferanse hvor både 
forsvars- og departementsledelsen deltar. 
Ellers går tiden stort sett til organisering av 
arbeidet i avdelingen, utforming av personellpolitikk, 
utvikling av det nye situasjonssenteret i nytt ledelses-
bygg samt å koordinere arbeidet med endringer i den 
strategiske ledelsen. 

INTERESSER: 
– Det gir meg ekstra motivasjon å delta både i debatten 
om Forsvarets fremtid og samfunnsdebatten for øvrig. 
Ellers går tiden til familien, hus og hage, venner, og å 
holde meg i god form. 

BESTE STILLING: 
– Jeg har hatt mange spennende jobber, men man 
kommer ikke utenom at det er noe ekstra å være 
selvstendig sjef på havet. For å si det slik, en skips-
sjef i Marinen er mindre bundet av rammer og regler 
enn det forsvarssjefen er. Jeg hadde også en flott tid i 
Sjøforsvarsstaben og på Reitan, der jeg ble betrodd stort 
ansvar og jobbet med mange viktige oppgaver. 

HVORDAN BØR FORSVARET UTVIKLE SEG: 
– Vi må fullføre den omstillingen vi har begynt på 
med fokus på å frigjøre midler for driften av det nye 
Forsvaret. Jeg tror vi for eksempel må sentralisere 
basestrukturen i Nord-Norge til Olavsvern. Vi må også 
fokusere på å utvikle den kompetanse, alders- og 
gradsstruktur vi trenger for fremtiden. 

 AKKURAT NÅ: 

Flaggkommandør
Arne Morten 
Grønningsæter

Aktuell fordi: 
Sentral i utviklingen av 
Forsvarets nye personell- 
og utdanningsstruktur
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Katrine Gramshaug
[kgramshaug@mil.no]  
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SIDESPRANGET
– Jeg har hatt operative jobber 

i hele min karriere, men å 
jobbe med personellpolitikk er 

et ”sidesprang” jeg kan leve 
med, sier flaggkommandøren 
fornøyd. Ikke så rart, når han 
har vært med på å etablere et 

nytt befalskorps og snudd hele 
utdanningssystemet på hodet. 

Flaggkommandør Arne Morten Grønningsæter 
(45) er sentral i utvikling og gjennomføring av 
den nye personell- og utdanningsreformen som 
nestkommanderende i Forsvarsdepartementets 
personellavdeling. Reformen inneholder blant 
annet beordringsplikt til internasjonale opera-
sjoner og innføring av avdelingsbefal. Målet er 
økt operativ evne, med flere indianere og færre 
høvdinger. 

– Hvorfor var dette nødvendig? 
– Vi hadde et tungt beredskaps- og mobiliserings-
forsvar med mange stabsoffiserer. Dagens 
utfordringer krever et forsvar som i sin helhet 
er tilgjengelig og trent for å møte uforutsigbare 
trusler både ut og hjemme, og kan gjøre en 
jobb til daglig. Dette må speiles i personell-
strukturen, i form av en annen kompetanse og 
en lavere alders- og gradsstruktur, forklarer 
Grønningsæter. 

Han understreker at Forsvarets mål er å øke 
den operative evnen innen en bevilgning på 
drøye 30 milliarder kroner. 
– Mener vi alvor med dette så må vi for det første 
ned på et antall ansatte vi trenger for den 
strukturen vi skal drifte, og så må vi gi flere 
yngre befal bedre erfaring og kompetanse. Flere 
må belage seg på å stå lenger ved avdelinger 
enn det som har vært vanlig til nå. Dernest 
må antallet eldre offiserer med høy grad ned 
(orlogskapteiner og oppover). 
Grønningsæter regner ikke med å få vridd 
personellstrukturen i Forsvaret over natten. 
– Selv om ca 500 avdelingsbefal tilsettes før 
sommeren regner vi ikke med å ha den rette 
balansen i befalskorpset før ved slutten av 
neste langtidsperiode i 2012. 

– En hovedutfordring nå er gradsutviklingen. 
Selv om stabsavdelinger som distrikter og regi-
menter og kommandoer er lagt ned de senere 
år, så har orlogskapteins- og kommandør-
kapteinnivået og over likevel økt. Grønningsæter 
mener Forsvaret må bruke mindre ressurser på 
ledelse og støtte og mer på avdelingene. 
– En smal og veltrimmet ledelse betyr at ikke 
alle kan få en livslang karriere i Forsvaret. 
Dette tror jeg ikke har sunket helt inn hos 
offiserskorpset, spesielt ikke på mitt aldersnivå 
som trodde vi skulle bli gamle i Forsvaret. 
Det sier seg selv at vi har et spesielt ansvar for 
å ta vare på personellet i så store omstillinger 
som dette, sier han.
Grønningssæter har selv hatt god støtte av 
familien i en nomadepreget og variert operativ 
bakgrunn. Han har vært operasjonsoffiser og 
nestkommanderende på fregatt, skipssjef og 

skvadronssjef på MTB, jobbet med struktur- og 
investeringsplanlegging og virksomhetsstyring i 
Sjøforsvarsstaben og jobbet på operative hoved-
kvarter. Samtidig har han rukket å ta juridisk 
embetseksamen i tilfelle han skulle bli en av 
dem som må forlate Forsvaret, som han sier. 
– Jeg har fått med meg mye, og faktisk blir det 
stadig bedre å jobbe i Forsvaret. Det var veldig 
interessant å arbeide på Reitan. Det var en 
brytningstid i nordområdene, der både gamle og 
nye utfordringer kom til overflaten. Her lærte 
mine medarbeidere og jeg virkelig hvor kort vei 
det er mellom politikk og taktikk i den jobben 
Kystvakten, Marinen og Luftforsvaret gjør til daglig. 

I 2004 gikk han over fra Forsvarets militære 
organisasjon til departementet. 
– Det er spennende å jobbe et sted hvor militære 
og sivile fagfolk møtes i et kreativt mangfold, 
forteller han entusiastisk. 
– Jeg opplevde det samme da vi laget ett felles 
operasjonsrom på Reitan. Vi løste ganske enkelt 
jobben bedre og raskere når flere med ulike 
kompetanse bidro. Det kommer frem flere ideer 
og man ser nye og bedre løsninger. 
Han synes det er svært viktig å ha maritim 

kompetanse der beslutningene tas og skulle 
gjerne sett flere mørkeblå kollegaer i sentrale 
stillinger.
– Gjennom et bredt daglig samarbeid ser og 
erfarer marineoffiserer mye utenfor egen 
avdeling. Som resultatene på den felles stab-
skolen de siste årene viser er de utpreget 
dyktige, initiativrike, helhetstenkende, og med 
solid vurderingsevne. Dette har vi spesielt 
behov for i sentrale staber. 

Flaggkommandøren er en engasjert og tydelig 
offiser og liker godt når han kan få ytre seg om 
det som opptar han. 
– Skole-, finans-, og justispolitikk er allemanns-
eie. Forsvaret er naturligvis et litt mer lukket 
system, men vi er satt til å forvalte nasjonens 
mest vitale interesser. Derfor har vi offiserer 
en helt spesiell plikt til å delta i den offentlige 
debatten om sikkerhets- og forsvarspolitikk, 
likevel bare frem til avgjørelsen er tatt, da er 
vår jobb å gjennomføre. 
– Samfunnet har gitt oss rammer og ressur-
ser. Nå må vi vise oss tilliten verdig å gjenreise 
Forsvarets omdømme. Vi må vise at vi både kan 
gjøre en synlig forskjell internasjonalt og ivareta 
og fremme nasjonale interesser på hjemme-
bane, ikke minst nordpå. Omdømme kommer 
innenfra. Samfunnet vil bedømme oss for hva 
vi gjør og ikke hva vi sier vi skal gjøre. Marinen 
og Kystvakten har et helt spesielt ansvar fordi vi 
er synlige til daglig og gjør veldig viktige jobber 
både ute og hjemme. 

Selv om Grønningssæter nå jobber i departe-
mentet så får han bruk for sin operative 
kunnskap. Han har alltid vært interessert i 
kommando-, kontroll- og informasjonssystemer. 
Nå har flaggkommandøren et spesielt ansvar 
for å bygge det nye situasjonssenteret til det 
nye felles ledelsesbygget på Akershus festning. 
– Senteret skal brukes i daglig ledelse av 
Forsvaret, både av den militære og politiske 
ledelsen og skal kunne håndtere større kriser, 
både når Forsvaret selv er i ledelsen, eller når 
vi støtter andre. Situasjonssenteret blir moderne 
og effektivt.og er klar til innflytting i 2006. 

– Har du et godt råd til kommende 
flaggkommandører? 
– Bli god på det arbeidet du gjør til enhver tid, 
samtidig som du vurderer hva du og din avdeling 
kan bidra med i Forsvaret og samfunnet 
for øvrig. Klarer man å hente motivasjon både 
fra det nære og helheten, da blir man ustoppelig, 
mener flaggkommandøren.

For å si det slik; svært 
få kommandørkapteiner 

er ute i operativ tjeneste, der-
for må volumet på de høyere 
gradsnivåene reduseres.
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MARSTEIN: MTB-ene KNM Erle 
og KNM Jo ble sendt ut med 
skarpladde våpen for å beskytte 
en amerikansk destroyer og 
en atomubåt, mot eventuelle 
uforutsigbare trusler. Sikkerheten 
ble ivaretatt som følge av 
terrorangrepet mot 
USA 11. september i 2001. 
- Det er sjelden vi er på 

skarpe oppdrag her hjemme 
i Norge, men etter 11. 
september tar amerikanerne 
flere forhåndsregler mot 
eventuell terrorisme. Trusselen 
kan være alt fra småbåter, 
småfly og folk på land med 
skumle hensikter, forklarer 
skipssjef og kapteinløytnant 
Arne Kristian Sørnes.

Hva forbinder du 
med NRF?

Endre Petter Leine,
løytnant, KNM Harald Haarfagre
–NRF? Gamle STANAVFORLANT. Det er 
Sjøforsvarets internasjonale styrkebidrag. 
De er en sterk bidragsyter i, og har ekstremt 
gode kapasiteter i minerydding. Driver med 
øvelser i norske og internasjonale farvann. 

Helge Barstrand, 
orlogskaptein, Kysteskadren
– NRF står for Nato Responce Force. 
Det er Natos stående styrke til bruk for 
å sikre at alliansen har en mulighet til 
å besvare/respondere på en oppstått 
situasjon som truer en av alliansepartene.

Einar Haarberg,
kommandørkaptein, KNM Harald Haarfagre
– Nato Response Force. Det er en styrke 
som inngår i Nato og som skal være klare 
til å løse et gitt oppdrag på kort varsel. Jeg 
tror kravet er at de skal være klare på 3-5 
eller 5-10 dager fra oppdraget gis. Oppdraget 
kan være alt fra en landssak til en sjøsak.

Bjørn Schjerven,
orlogskaptein, KV Nord
– NRF står for Nato Response Force. Det 
er en flernasjonal beredskapsstyrke i Nato-
regi som skal kunne rykke ut på kort varsel. 
Medlemslandene melder inn tilgjengelige 
styrker fra de ulike forsvars grenene etter 
behov og oppdrag. Personell i innmeldte 
norske styrker må inngå fredstjeneste -
 kontrakter. Hvilke styrker Norge deltar med 
varierer mellom de ulike beredskapsperiodene.

Øystein Aasbø,
løytnant, KNM Karmøy
– Nato Response Force. Da tenker jeg 
telemarksbataljonen og internasjonale 
operasjoner for Marinens fartøy.

BELØNNET FOR NATO-INNSATS
HAAKONSVERN: Mannskapet på KNM 
Trondheim fikk nylig medalje for sin 
innsats i Nato-operasjonen Active Ende-
avour - en Nato Artikkel 5-operasjon 
som ble iverksatt i oktober 2001, og 
er en del av kampen mot terrorisme. 
Medaljene ble utdelt av sjefen for 
Overflateflotiljen, kommandør Hans 
Christian Helseth. - Dette er Natos 
medalje for å ha deltatt i internasjonale 
operasjoner. Det generelle kravet for 
å motta en Nato-medalje er å ha vært 
stående i operasjonsområdet i 
30 dager. Videre indikerer Artikkel 5 
prinsippet: en for alle – alle for en, 
sier han.

VANT ENERGISPARINGS-
KONKURRANSE
HAAKONSVERN: I januar arrangerte 
KNM Tordenskjold i samarbeid med 
energirådgivningsfirmaet Rembra en 
energisparingskonkurranse. I mars 
fikk kapteinløytnant Ronny Nilsen en 
varmepumpe som premie for beste 
forslag til energisparing.
– Forslaget mitt dreide seg om at rom 
eller laboratorier som brukes sjel-
den, innstilles på nattemperatur. På 
dagtid er disse rommene innstilt på 
dag temperatur, selv om kanskje ingen 
bruker dem. Det er åpenbart langt mer 
kostnadseffektivt om disse rommene 
stilles inn på dagtemperatur de dagene 
de blir benyttet. Reserveringen av et 
rom eller laboratorium bør altså være 
knyttet til temperaturinnstillingene, 
forklarer han.

FÆRRE BEFALSKOLE -
ELEVER I 2005
Endringer i utdanningstilbudet med-
fører at Sjøforsvaret ikke tilbyr enkelte 
linjer i 2005. 
– Det vil blant annet ikke bli tatt opp 
befalselever til gjennomgående linje, 

idrettslinjen og Sjøheimevernet. 
Noen av linjene som ikke tilbys i år 
vil komme tilbake senere, men det er 
ikke noen automatikk i at linjene tilbys 
hvert år, forteller rekrutterings offiser 
Ole Jørgen Eikanger. Årsaken til det 
reduserte opptaket er usikkerhet 
knyttet til innfasing av avdelingsbefal 
og personellbehov, samt en reduksjon 
i tildelinger for 2005. Sjøforsvaret 
av venter dessuten resultat fra faggrup-
pen for teknisk utdanning i Forsvaret.

TRENES OPP TIL 
SKARPE OPPDRAG 
OS: I begynnelsen av april fikk vakt 
og - sikringsstyrken på Haakonsvern 
bryne seg på Kystjegerkommandoen. 
Styrken på 70 mann hadde nettopp 
vært på et fem uker langt kurs for å 
læres opp i vakthold og nærforsvar 
av Nord-Europas største marine-
base, Haakonsvern. Etter kurset ble 
de sendt direkte ut på noen øvelse til 
Skjeljanger fort, for å trene på forsvar 
mot terrorgrupper. Deretter dro de til 
Ulven leir i Os for å fortsette treningen.
- Soldatene må lære seg å bli årvåkne, 
og det å drive etterretning mot ting 
som kan være en form for trussel mot 
basen, forteller øvelsesleder Jone 
Myhr Erichsen.

TRENER FOR VM-MEDALJE
OS/BJØRNEFJORD: Det militære land-
slaget i seiling har i den siste tiden 
vært i forberedelser til verdensmester-
skapet i marinebyen Brest i Frankrike. 
Landslaget har tidligere hevdet seg 
godt internasjonalt og tok som ett av 
høydepunktene gull i EM i fjor. I år 
blir også Nordisk mesterskap arran-
gert i Bergen. - Man vet jo aldri hva 
slags motstand som kommer, og hva 
som klaffer og ikke i et internasjonalt 
mesterskap. Likevel må medalje være 
målet, sier skipper Pål Bratbak.

www.marinen.no www.marinen.no 

USA vil redusere sine hærstyrker i 
Europa fra 62 000 til 24 000 soldater 
i løpet av fem til ti år, melder NTB. 
Hovedkvarteret for landstridskreftene 
skal forbli i Tyskland, men flyttes 
fra Heidelberg til Wiesbaden. I 
tillegg skal amerikanske baser 
og forlegninger på europeisk 
område reduseres fra 236 til 88.

MTB-ER I SKARPT OPPDRAG USA KUTTER STYRKENE I EUROPA
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– Vår hær er i ferd med å bli så ufattelig 
liten og inneffektiv at slagord som ”styrke 
og relevans” bare kan karakteriseres som 
et folkebedrag.
Torkel Hovland, pensjonert generalmajor i 
Hæren, til Klassekampen 17. mars 2005.

 – Det er vi som får disse våpnene rettet 
mot oss ute på gaten. Jeg må si jeg er 
skuffet over at Forsvaret aldri ser ut å 
lære av alle tyveriene. Nå noe gjøres 
med sikkerheten rundt de militære 
våpenlagrene. 
Lederen for Politiets Fellesforbund, 
Arne Johannessen til VG Nett 18. april. 

– Vi er privilegerte som er på fartøy. 
Vi får reise og oppleve mye, og har en 
meningsfylt førstegangstjeneste. 
Det har ikke alle på land.
Gastene Kristian Hansen (19), Lill Therese 
Tesdal (19) og Kai Martin Bjerva (21) til Bergens 
Tidende 9. april da det ble kjent at Hæren og 
Luftforsvaret dimitterer vernepliktige før tiden. 

– Det som har skuffet oss mest, er 
hvordan Forsvaret snudde seg mot oss 
da saken ble kjent. De burde hele tiden 
ha sittet på samme sida av bordet som 
oss. Men holdningen og engasjementet 
vi har møtt, har ikke vært bra. 
Statsråd etter statsråd har sagt at 
denne saken skal de til bunns i, 
men vi er ikke der ennå. 
Harald thor Straten, far til det første registerte 
”Kvikk”-barnet til Forsvarsforum, april 2005.

Diesen tok utfordringen
Tung sekk, granater og målbekjempelse 
med ”tolv-sju” fra gyngende grunn. 
Forsvarssjef Sverre Diesen ble satt på 
prøve da han besøkte kystjegere og 
marinejegere i nord. Generalen har 
ambisjoner om å få kystjegerne opp 
og frem. - Kystjegerkommandoen har 
levd i usikkerhet i lang tid, og denne 
skal jeg prøve å legge død så fort 

som mulig. Jeg er imponert over hva 
Kystjegerkommandoen har klart å bygge 
opp midt i denne usikkerheten. KJK er 
en avdeling for fremtiden, sier han. Og 
generalinspektør Jan Eirik Finseth var 
imponert over innsatsen til den ferske 
forsvarssjefen. - Meget bra skyting
forsvarssjef, jeg er imponert, 
konkluderte han til Forsvarsnett.

redaksjonen@marinen.no

GUNNAR VETLEJORD,
ansvarlig redaktør
gvetlejord@mil.no
T:  55 50 27 72
M: 926 91 899

KATRINE GRAMSHAUG,
redaktør

kgramshaug@mil.no
T:  55 50  39 42
M: 926 08 002

VIDAR HOPE,
redaksjonssekr.

vhope@mil.no
T:  55 50 21 96
M: 412 12 267

TAGE HENNINGSEN,
vernepl. journalist

thenningsen@mil.no
T:  55 50 49 23
M: 951 39 206

EIRIK BONDØ,
vernepl. journalist

ebondo@mil.no
T:  55 50 39 46
M: 404 18 053

EGIL INGEBRIGTSEN,
abonnement

eingebrigtsen@mil.no
T:  55 50 49 22
M: 977 01 378

TIPS OSS!
I Marinen lover t-skjorter 
til de beste tipsene som 
blir brukt i bladet.

Fristen er 10. i hver måned.

NAVNENYTT
Kontreadmiral Jan Reksten (56) er utnevnt til viseadmiral og tar over stillingen som 
øverste sjef for Fellesoperativt hovedkvarter. Reksten kommer fra stillingen som 
leder for Avdeling for operasjons- og beredskapsplanlegging i Forsvarsdepartementet
og etterfølger generalløytnant Tomas Colin Archer i den nye stillingen.Kommandør-
kaptein Anders Lekven (49) har blitt utnevnt til kommandør og går inn i stillingen som 
stabssjef i Kysteskadren. Lekven har siden 1. august 2002 tjenestegjort i USA. Han tar 
over etter kommandør Øyvin Larsen som nå skal lede Joint Coordinator Board ved Nato-
hovedkvarteret i Napoli. Flaggkommandør Arne Røksund (45) ble 1. april satt inn som 
nye sjef for Forsvarets stabskole etter å ha vært sjef for Seksjon for personellpolitikk i 
Forsvarsdepartementet.



Tage Henningsen
[thenningsen@mil.no]  
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Feit mat og dårlig 
voksenopplæringstilbud er 

blant sakene som bekymrer 
tillitsvalgte om bord på 

fartøyer. Hovedtillitsvalgt 
i Kysteskadren, Michael 

Solberg, mener dessuten 
rekrutteringen av 

tillitsvalgte er for dårlig.

Hovedtillitsvalgt i Kysteskadren har 
ansvaret for å veilede og koordinere de 
tillitsvalgte i organisasjonen. Under seg 
har han hovedtillitsvalgte på skvadroner 

og på de største fartøyene. Deretter 
kommer tillitsvalgte på de mindre far-
tøyene, samt i detaljene. Sammen for-
søker de å legge forholdene best mulig 
til rette for vernepliktige på fartøyer.
- Generelt er det viktig at vi hever 
statusen for menige. Vernepliktige må 
gjøres mer attraktive i det sivile etter 
endt førstegangstjeneste. Det skal 
være en hedersbevisning å komme inn 
og fullføre militæret, forteller Michael 
Solberg, HTV Kysteskadren.

Må informere bedre
De aller fleste vernepliktige i 
Kysteskadren hører til på fartøyer. 
På grunn av hyppig seiling er det derfor 
ofte vanskelig å dra nytte av kompetanse-
hevende voksenopplæringstilbud.
- Det er ikke lett å gjennomføre kurs på 

voksenopplæringen, men nettopp derfor 
må tilbudet i større grad legges til rette 
for menige på fartøyer. Det er viktig at 
de menige blir skikkelig informert om 
tilbudet og oppmuntret til å ta kurs, 
forteller Solberg, som også er tilhenger 
av tiltak som pensjonspoeng og flere 
studiepoeng for vernepliktige
Kommunikasjon er et annet stadig til-
bakevendende problem for vernepliktige 
og tillitsvalgte om bord på fartøyer. Det 
finnes nesten bare én telefon om bord. 
Internett er vanskelig å oppdrive.
-  Dette fører til at det blir vanskeligere 
for de tillitsvalgte om bord å få kontakt 
med meg, noe som betyr at jeg ikke kan 
briefe dem i viktige saker. Det kan også 
være belastende for de menige å ikke 
ha kontakt med venner og familie på 
flere uker, forteller Solberg.

KLAR TIL KAMP: Michael Solberg og Håkon Grimstveit vil bedre forholdene for de vernepliktige.

Ønsker statusheving for vernepliktige
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Stein Hestås (22) tjenestegjør i 
22. MTB-skvadron på KNM Gribb.

Hvilken tjeneste har du?
– Jeg er matros kokk, og lager fire måltider hver dag 
til et mannskapet på 25 mann når vi er ute og seiler. 
Ellers er jeg med i sanitetslaget når det trengs.

Hva ser du frem til?
– Det må vel bli seilingen. Det er mye morsommere 
å seile enn å ligge til kai. Målet mitt er at resten av 
mannskapet om bord ruller over landgangen når 
de dimitterer. Det ser jeg frem til.

Hva gjør du på fritiden?
– Hehe.. Når jeg har ferie så er det gårdsarbeid 
hjemme, men etter tjeneste er det fint lite å ta seg 
til. Da drar jeg rundt lit og ser, men det er dårlig 
med idrett her i gården. Stilt og rolig.

Hva er den mest positive opplevelsen 
som matros hittil?
– Det er vanskelig å trekke frem noe spesielt, 
men øvelsene er jo morsomst. Jeg står som regel 
i min egen verden og kokkelerer likevel.

Enn den verste?
– Hehe.. Den verste opplevelsen. Jeg har vel ikke 
hatt noen direkte pyton opplevelse. Jeg stortrives om 
bord så det skal veldig mye til for at det skal bli det. 

Har Marinen påvirket livet ditt?
– Ja, etter å hatt to år i lære på Kystvakten og vært 
her så må jeg jo si at det har det. Først er det jo 
veldig økonomisk å være lærling i Forsvaret, og i 
tillegg har jeg jo tatt fagbrevet mitt som kokk her. 

Hva skal du gjøre om du slutter i Forsvaret? 
– Kontrakten min går ut 31. desember 2007, så om 
ikke noe veldig spesielt skjer så søker jeg om ny 
kontrakt. Får jeg avslag, blir det vel å prøve seg i det 
sivile som kokk. Hittil er jo all min arbeidserfaring 
fra Forsvaret, så det blir jo noe nytt i så fall.

MATROSEN
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For god mat
Håvard Grimstveit er hovedtillitsvalgt 
på KNM Bergen. Det er til han de 
vernepliktige henvender seg om de 
har ønsker eller krav. Dette tar han 
så opp med skipsjef, nestkomman-
derende eller personelloffiser.
- En sak som stadig vender tilbake, 
er trening og kosthold. Det er mye 
god mat på fregatt, nesten for god. 
Det hadde derfor vært ønskelig med 
et litt sunnere kosthold. Dessuten 
er det for lite organisert trening. 
Det blir for dumt om vi kommer i 
dårligere form etter å ha vært 
militæret, forteller Grimstveit, 
som raskt legger til:
- Dette gjelder først og fremst når 
vi ligger til kai. Vi har forståelse for 
at det er vanskelig å få til dette når
vi er ute og seiler.

Dårlig markedsføring
Både Solberg og Grimstveit mener 

rekrutteringen av tillitsvalgte er for 
dårlig. Dårlig markedsføring og 
manglende informasjon må ta en 
del av skylden. 

– Det har hendt mange ganger at 
menige som kunne tenke seg å bli 
tillitsvalgt, ikke har vært klar over 
at det har vært avholdt valg. Det var 
for eksempel bare et fåtall søkere på 
min stilling. Til sammenligning var 
det over 50 stykker som søkte om 
å bli landstillitsvalgt. Her må både 
tillitsmenn og fartøyene skjerpe seg, 
forteller Solberg.
- Jeg vil anbefale at folk stiller opp 
når det skal velges tillitsvalgte. 
Det gir nyttig erfaring og ser fint 
ut på CV-en. Du må pløye gjennom 
mange dokumenter og regelverk for 
å holde deg á jour, men det er verdt 
det, avslutter Solberg, som jevnlig er 
med på tokt når forskjellige fartøyer 
skal seile.

 Tillitsmannsorganisasjonen i Forsvaret 
 fremmer de vernepliktiges sak.

 De tillitsvalgte er valgt av vernepliktige og handler på vegne 
 av vernepliktige. Dersom man har problemer eller ønsker, 
 kan man ta opp dette med de tillitsvalgte. De tillitsvalgte 
 skal dessuten kunne megle mellom menige og befal.

 TMOs høyeste organ er landskonferansen for tillitsvalgte 
 i Forsvaret.

 Hovedtillitsvalgt i Kysteskadren har ansvaret for de 
 tillitsvalgte på de forskjellige fartøyene i avdelingen. Som 
 regel er det en tillitsvalgt per båt, men de største fartøyene 
 (fregatter) har gjerne en hovedtillitsvalgt som representerer 
 alle de vernepliktige på fartøyet. Disse fartøyene har egne 
 tillitsvalgte på de ulike detaljene, for eksempel maskin-
 detaljen. I tillegg er det egne hovedtillitsvalgte på noen 
 av skvadronene.

FAKTA TILLITSMANNSORDNINGEN
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B-BLAD RETURADRESSE: Postboks 1, K-33
Haakonsvern, 5886 BERGEN

PÅ FELLESTRENING MED NATO
På den gigantiske kraftsamlingsøvinga Loyal Mariner deltok heile 85 fartøy og 30 fly og 

helikopter. Hensikta var å få dei ulike Nato-nasjonane til å fungere saman som éin styrke.

Loyal Mariner 2005 var eit viktig steg i utviklinga av Nato Response Force. 
Øvinga skal gje ein evaluering av dei kriteria som må til for å oppnå ynskja 
kapasitet i den nye responsstyrken. 19 Nato-nasjonar og to Partnarskap 
for fred-nasjonar deltok. Øvinga fann stad frå Bergen i nord til 
Frederikshavn i sør i perioden 11. til 28. april. 

FYLLER DRIVSTOFF: Det tyske tankfartøyet «Frankfurt» 
forsynte fregatten FGS Bayern og dei øvrige fartøya i 
SNMG 1-styrken med drivstoff under Loyal Mariner. 
På Nato-språket vert dette kalla replenishment at sea.


