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i dette vidstrakte området. Samtidig fyller avdelingene i 
Sjøforsvaret de internasjonale forpliktelsene gjennom 
deltakelse i Forsvarets innsatsstyrker.

ISSN 1503-9234

02 NR.2/2005 IMARINEN

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

Generalinspektør i Sjøforsvaret
Sjefen for Kysteskadren
Sjefen for Sjøforsvarets skoler
Sjefen for Kystvakten
Kommandør for sjøstridskreftene

LEDER: MOTIVASJON I HVERDAGEN

Den beste motivasjonen vi kan få er at 
noen bryr seg om det vi gjør. Utallige under-
søkelser og all erfaring bekrefter det. 
I Kystvakten opplever vi stadig vekk at sam-
funnet rundt oss etterspør de tjenestene 
vi leverer. Det er særdeles positivt, og det 
motiverer til enda bedre innsats. Resultatene 
ser vi år etter år med stadig flere gjen-
nomførte kystvaktoppdrag, blant annet for 
sam arbeidende etater. Kystvaktens person-
ell klarer å produsere mer i løpet av hvert 
patruljedøgn. Dette er effektivisering, med 
andre ord ”mer kystvakt per krone”, og det 
er motivasjonsdrevet.

Pressen etterlyser mer ressurser til 
Kystvakten slik at tilstedeværelsen kan bli 
bedre. Tilstedeværelse med egnede enheter 
og kvalifisert personell er som kjent en 
forutsetning for å utøve effektiv jurisdiksjon 
og for å kunne yte effektiv assistanse til 
sjøfarende i nød. For Kystvakten er pressens 
påpekning av behovet for mer tilstedeværelse 
en bekreftelse på at vi gjør noe nyttig, og det 
er motiverende. Det er derfor litt underlig 
at noen i Forsvaret oppfatter kravet om mer 
ressurser til Kystvakten som kritikk. De burde 
i stedet være stolt over å levere noe som 
samfunnet vil ha mer av.

Kystvakten mottok i fjor sommer Fiskeri- og 
kystministerens ”Fyrtårnpris” for utmerket 
innsats i kystforvaltningen. Forsvarsjefen 
påpeker at Kystvakten er viktig, og at 
Kystvaktens betydning er underkommunisert. 
Lederen av Stortinget forsvarskomité Marit 
Nybakk sier at Kystvakten er noe av det 
viktigste Forsvaret har, og at virksomheten 
skal prioriteres. Senterpartiets leder Åslaug 
Haga vil øke bevilgningene til Kystvakten 
for å få flere patruljedøgn. I tillegg har både 
Norges Fiskarlag og Fiskebåtredernes 
Forbund krevd økte budsjetter til Kystvakten 
slik at kontrollen og sikkerheten i våre 
jurisdiksjonsområder til havs kan forbedres. 
Dette er motiverende.

Dersom noen av våre kollegaer i Forsvaret, 
mot formodning, skulle gå i den fellen å 
se den positive oppmerksomheten rundt 

Kystvakten som en trussel mot egen 
virksomhet, har jeg følgende motiverende 
budskap: ”Vi arbeider alle i den samme 
organisasjonen, og når en del av Forsvaret 
har suksess, kommer det resten av Forsvaret 
til gode.” Det er derfor viktig at alle bruker 
mest mulig energi for å bidra til at den 
virksomheten en selv er en del av, blir 
etterspurt i samfunnet.

Forsvaret er et politisk instrument. 
Politikerne velges av folket. Det er folket som 
bestemmer hva slags forsvar vi skal ha, og 
det er folket som er våre kunder. Forsvaret 
bør glede seg over at Kystvakten leverer 
noe som er etterspurt. Men det betyr ikke 
at vi på noen måte skal underkjenne annen 
virksomhet som også er viktig for landets 
forsvar og sikkerhet, og det er helt klart at 
vi for eksempel trenger Marinens kampkraft 
når Kystvakten alene ikke er nok. Poenget er 
at vi må la det bli en ”vinn – vinn situasjon”. 
Vi bør kunne bli motivert av en positiv 
respons på ett område for å bli bedre på flere 
områder. Spesielt i vanskelige tider er det 
strategisk feil å svekke noe som fungerer 
godt. Det riktige er å videreutvikle det som er 
bra og etterspurt, slik at det kan dra andre 
virksomheter med seg.
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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.

Etter halvannet år som stabssjef i Kyst-
eskadren drar kommandør 
Øyvin Larsen til Italia for 
å begynne i Nato-hoved-
kvarteret i Napoli. Der skal 
han overta den sentrale 
jobben som leder for Joint 
Coordination Board.
- Jeg vil ha ansvaret for å 
koordinere ulike operative
 aktører på Joint Force 
Command Headquarters 
Naples, forteller Larsen. 
Han gleder seg til å begynne 
i den nye stillingen. Fra å 
være stabssjef i Kysteskadren med ansvar for 
styrkeproduksjon flyttes nå fokus til Natos 
operative oppgaver. 

- Jeg synes det er viktig at vi som marine-
offiserer får erfaring fra flere 
ulike perspektiver. 
Dessuten tror jeg jobben i 
Nato-hovedkvarteret blir 
svært spennende. Alliansen 
har de siste årene hatt større 
fokus i de sørlige områdene 
av Europa og også norske 
marinefartøyer opererer 
jevnlig på Nato-oppdrag i 
Middelhavet, sier han. 

Oppdraget i Napoli er ikke 
det første i utlandet for han 

og familien. Larsen har tidligere jobbet ved 
Nato-hovedkvarteret i Brüssel og gjennomført 
ett års utdanning i USA.

Skal koordinere Nato-operasjoner Verdt å vite
Øvelse Loyal Mariner
Bergen er starthavn for øvelse Loyal 
Mariner. Øvelsen starter 10. april og 
foregår i Skagerrak-området og er en 
sertifiseringsøvelse for enheter som skal i 
Nato Response Forces (NRF) høsten 2005. 
Sjøforsvaret deltar med noe redusert 
aktivitet som følge av Forsvarets under-
skudd, men vil i løpet av øvelsesukene 
bidra med en undervannsbåt, KNM Tyr, to 
mineryddingsfartøyer, en MTB-skvadron, 
to fregatter og et element av Norwegian 
Task Group. 

Ny forsvarssjef
1. april overtar generalløytnant Sverre 
Diesen som forsvarssjef og overtar etter 
Sigurd Frisvold som har vært Forsvarets 
militære organisasjons øverste leder 
siden 1999. Diesen kommer fra stillingen
 som militær assisterende departements-
råd i Forsvarsdepartementet.

Husk søknadsfristen
Planlegger du eller noen du kjenner en 
karriere i Sjøforsvaret går søknadsfristen 
til befalsskolen ut 15. april. 

Kommandør Øyvin Larsen begynner 1. 
mars som leder for Joint Coordination 
Board ved Nato-hovedkvarteret i Napoli.



Vidar Hope
    [vhope@mil.no]  
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– Før kunne jeg skryte av jobben 
min, men det gjør jeg ikke lenger.

Usikker økonomisituasjon, For-
svarets omdømme i samfunnet og 
den stadig pågående om stillingen 

som går i retninger som er 
vanskelig å forstå - det tærer 
rett og slett på motivasjonen.

Dette sier en frustrert orlogskaptein Inge 
André Utåker. Marineoffiseren er lei den 
usikre tilværelsen i en organisasjon som er 
preget av omorganisering. For 42-åringen 
har den daglige tjenesten fått en nedtur 
spesielt det siste året. Nå håper han at både 
de tilsatte og ledelsen sammen skal gjøre et 
motivasjonsløft for å få humøret tilbake på 
arbeidsplassen.

Blir satt på prøve
– Tjenestestedet mitt har ikke blitt direkte 
påvirket av verken omstillingen eller bud-
sjettsprekken, men jeg ser jo kolleger rundt 
meg hver dag som sliter, forteller Utåker som 
har sitt tilholdssted på KNM Tordenskjolds 
taktikkutviklingsavdeling. Orlogskapteinen 
er bestemt når han sier at hele Forsvarets 
renommé har blitt satt på prøve de siste 
månedene og nevner stikkord som mer-
forbruk på 941 millioner kroner, smøre-
avsløringen og selvsagt omstillingen. 
– En undersøkelse i en av dagsavisene viste 
de ti etatene som nordmenn har dårligst 
totalinntrykk av. Forsvaret var på denne lista. 
Vi blir ikke akkurat stolte over arbeidsplassen 
vår, sukker han. 
Men til tross for Utåkers frustrasjon viser 
undersøkelser internt i Sjøforsvaret at de 
tilsatte trives i arbeidshverdagen. 
Bente E. Moen er professor ved Seksjon for 
arbeidsmedisin på Universitetet i Bergen. 
I fjor fikk hun inn svarene fra den omfattende 
helseundersøkelsen, HMS Sjø.

Usikkerhet tærer på motivasjonen
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Det er ikke like stas for orlogskaptein 
Dag Bjarto å gå på Torgalmeningen lenger 
på grunn av forsvarets omdømme.
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– Mennesker liker generelt ikke forandringer,
særlig ikke hvis de ikke har bestemt dem
selv, slik at det er vanskelig å takle om -
organiseringer for mange. Uheldige forhold 
rundt omorganisering kan derfor føre til 
mistrivsel og i verste fall til sykdom blant 
ansatte, sier hun. 

Halvparten byttet stilling
I spørreundersøkelsen ble de ansatte blant 
annet bedt om å svare på spørsmål som 
angikk selve omorganiseringen. Totalt sett 
hadde 55 prosent av de ansatte opplevd skifte 
av stilling eller arbeidssted de siste to årene, 
68 prosent av de militært ansatte og 
20 prosent av de sivile. 

– Selv om det var færre blant de sivile som 
hadde opplevd slike endringer, var det flere 
av disse (18 prosent) som ikke hadde ønsket 
disse endringene. Blant de militære ansatte 
var det bare ni prosent som ikke hadde 
ønsket disse endringene, forklarer Moen. 

– På spørsmål om de ansatte opplever for-
utsigbarhet i arbeidet, hva slags oppgaver 
de vil få framover i tid og hvem som blir 
deres ledere og kolleger, så opplever de sivilt 
ansatte mindre forutsigbarhet i arbeidet enn 
befolkningen ellers, og mindre forutsigbar-
het enn de militære ansatte. De sivile ansatte 
gir på denne måten uttrykk for utrygghet, 
bemerker Moen. 

Hun legger til at forklaringen på at de 
militært ansatte ser ut til å tåle endringene 
mer, kan være at de er vant til systemet med 
beordring og flytting fra før, i større grad enn 
mange andre. 
– Man bør også huske at vi har spurt de som 
var blitt igjen i Sjøforsvaret, ikke de som 
måtte slutte på grunn av endringene. I denne 
siste gruppen vet vi ikke hvordan det har gått 
med de tidligere ansatte, sier hun.

Har fått nok
Minesveiperskipssjef Pål Skorge har fått nok. 
Den usikre fremtiden Sjøforsvaret har å tilby 
ham, gjør at han nå velger å henge uniformen 
i skapet.

FRUSTRERT: Marineoffiser Inge André Utåker er lei av å leve i en usikker tilværelse.
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– Først og fremst å lære vekk viktige ting som for 
eksempel det å redde liv. Det har man jo behov for 
både militært og sivilt. Synes tjenesten er morsom, 
artig og kjekk, samt at jeg føler meg godt rustet 
til å lære bort det jeg gjør.
Kvartermester Ramona Elisabeth Gjøsæter, 
sanitetsinstruktør på rekruttskolen.

Jeg trenger egentlig ikke noen ekstern motivasjon. 
Jeg trives så godt i den jobben jeg har. 
Gleder meg hver dag til å gå på jobb. 
Motivasjonen kommer av seg selv.
Løytnant Tommy Vatnan, takkeloffiser på KV Andenes.
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– Jeg ser ikke meg selv i Forsvaret om ti år 
og slik er det også med mange av kollegaene 
mine. Vi som går i marineblå uniform opp-
lever ikke så god stemning for tiden, og en av 
grunnene til dette er at det tenkes for mye på 
materiell i Forsvaret, mens personellet blir 
nedprioritert, sier han. 
Kapteinløytnanten måtte nylig kaste 
mine sveiperen KNM Altas trosser i land. 
Besetningen på 36 personer er for tiden 
en del av Natos stående minerydderstyrke 
SNMCMMG1 og var klare for å delta på storø-
velsen Battle Griffin i trøndelagsområdet. 
På grunn av problemer med løftevifterommet 
fikk Sjøforsvarets mineryddefartøyer fått 
seilingsstopp. 
– For oss som er på KNM Alta var det et mindre 
problem, for vi har seilt så mye det siste året, 
men det er klart at frustrasjonen ikke blir 
mindre når besetningene får så lite seiling 

som de gjør, poengterer Skorge som om få 
måneder blir å finne i det sivile næringslivet. 
– Tryggheten ved å være marineoffiser er 
fjernet. Jeg har ambisjoner i yrkeslivet, men 
når jeg ikke vet om jeg har jobb etter at jeg 

har fylt 35 blir det svært lite motiverende å 
fortsette. Det at de fjernet oppsigelsesvernet 
er med å bidra til at offiserer med svært god 
kompetanse i stor fart forsvinner ut av orga-
nisasjonen. Jeg har flere kolleger som har 

– Snakk positivt om Forsvaret
Forsvaret er på ”10 på bunn”-listen over 
etater med dårlig omdømme og innser at 
det kan ta tid å snu denne trenden. 
– Presseoppslagene vi har hatt den siste 
perioden har nok vært i overkant av det 
som er bra, sier brigader Geir Anda, leder 
for informasjonsvirksomheten i Forsvarets 
militære organisasjon. 

Jevnlig utfører Forsvarets mediesenter 
undersøkelser som kontrollerer 
om dømmet til Forsvaret.
– Vi gjør dette for å se hvordan vi står, 
hvordan folk oppfatter oss og hva vi kan 
gjøre for å gjøre det bedre, forteller han. 

– Det vi har opplevd i det siste er at vi 
rammes av nye saker hele tiden. Når 
Forsvaret presenteres på denne måten, 
går omdømmet vårt nedover, og det 
rammer også internt. Det er synd, 
fordi det kan være vanskelig å bedre 
omdømmet igjen. 
På Markeds og medieinstituttets (MMI) 
profilundersøkelse i november 2004 kom 
Forsvaret på niende plass over listen 
med etater med dårligst totalinntrykk. 
31 prosent av de som deltok i under-
søkelsen svarte at de har et meget dårlig 
eller litt dårlig inntrykk av Forsvaret. 
Forsvarsdepartementet kom på plassen 

over, med et prosentpoeng høyere score. 
– Det er et langsiktig arbeid vi har foran 
oss for å klare å endre denne trenden. Vi 
må se på det positive vi gjør og profilere 
det, samtidig må vi sørge for at vi ikke gjør 
ting som skaper negativ presseomtale, 
tror Anda. 

- I all hovedsak er det Forsvarets økono-
miske problemer og forsvarsministerens 
håndtering av oppdukkende saker som 
gjør at Forsvaret scorer negativt, forteller 
Håkon Kavli, statsviter i MMI. 
Han har ikke belegg for å si at negativt 
totalinntrykk blant folk flest, smitter over 
på den interne etatskulturen. 
- Det kan godt hende at ansatte i en 
organisasjon som Forsvaret har et helt 
annet syn på seg selv,  enn det som 
kommer frem i en slik undersøkelse. 
Det denne omdømmeundersøkelsen 
viser er hvor godt etatene klarer å 
formidle det de gjør, sier Kavli. 
Informasjonssjefen i Forsvaret ønsker å 
få alle ansatte til å bli mer bevisst på å 
omtale arbeidsplassen i positive termer. 
- Vi må snakke høyt om alt det positive på 
arbeidsplassen vår, så må vi få kultur til å 
ta opp det vi er misfornøyde med tjeneste-
vei. Saker må kunne løses før det blir tatt 
opp i media, understreker han. 

SLUTTER: Skipssjef Pål Skorge har på grunn av om-
stillingene valgt å begynne i det sivile næringslivet.

– Å vite at jobben teller er god motivasjon. 
Å vite at jobben blir flott utført av dyktige 
medarbeidere gir enda bedre motivasjon.
Kommandørkaptein Edvard I. Winther-Johansen, 
sjef for KV Sør.

Jeg blir motivert av det fellesskapet og 
samholdet vi har om bord. Jeg får reise veldig 
mye, og det er spennende. Dessuten føles det 
som om jeg jobber med noe viktig.
Matros Kjetil Marken, KNM Hinnøy.
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sendt sivile jobbsøknader. Dette er så utrolig 
dumt fordi Sjøforsvaret er i utgangspunktet 
en trivelig arbeidsplass. Dette er noe som 
opptar oss marinekollegaer og som vi prater 
mye om hver dag, forteller han.

– Virker uproft
Marinekollega Utåker mener det er et leder-
ansvar å gjøre marineoffisers hverdag mer 
motiverende, men han er ikke imponert over 
det forsvarsledelsen har klart så langt. 
– De svartmaler dagen og roser fremtiden. 
Ledelsen beskriver fremtiden med at vi skal 
ha den beste marinen i Europa innen 2010. 
Det er fire år og ti måneder til det, vi begynner 
å få dårlig tid. Kanskje burde de vært litt mer 
nøkterne. Når de spør om råd, må de også 
lytte, for når vi har blitt bedt om å engasjere 
og legge ned tid og krefter, er det greit å få 
tilbakemeldinger, råder han. 
– Det hele virker så uproft. I fjor var budsjettet 
brukt opp innen vi kom til september, mens 
i år kan det samme skje allerede i april. 
Det er ikke sikkert at dette ene og alene er 
Sjøforsvarets skyld, men vi må ta vår del av 
kaka. 
Like fullt ser orlogskapteinen positive sider 
ved arbeidsplassen sin. I februar var han inn-
leid av Norwegian Task Group i forbindelse 
med en større marineøvelse langs vest-
landskysten. Kort tid etter seilte han med 
kommando fartøyet KV Andenes på øvelse 
Battle Griffin.
– Det er svært motiverende å drive operativt, 
det var tross alt derfor jeg valgte Sjøforsvaret. 
Stemningen er god om bord når vi seiler og 
folk er opptatt av hverdagen. Folk er generelt 
svært flinke og ivrige på taktisk nivå, sier han. 
– Vi bor tett om bord på fartøyene og kjenner
hverandre svært godt etter mange år sammen.
Det kollegiale forholdet i Sjøforsvaret er unikt 
og derfor klarer vi til en viss grad å holde 
humøret oppe, smiler han. 

Dette kan professor Moen bekrefte på 
bakgrunn av helseundersøkelsen. 
– Vår oppfatning er at Sjøforsvaret ser ut 
til å være en god arbeidsplass for mange, 
med positivt engasjement hos de ansatte og 
med psykososiale kvaliteter. De ansatte og 
ledelsen burde derfor ha store muligheter til 
å kunne forbedre de negative utfordringene 
som er til stede i organisasjonen, sier hun.

Til stede for medlemmene
Befalets fellesorganisasjon (BFO) følger 
omstillingen på nært hold. Leder Didrik 
Coucheron tror at fjerningen av oppsigelses-
vernet for yrkesoffiserer er med å gjøre hver-
dagen vanskeligere i tillegg til frustrasjonen 
rundt omorganiseringen.  
– Vi er i ferd med å nå de målene som var satt 
med tanke på omorganiseringen, men spørs-
målet er om disse målene er relevante for 
enkeltindividet. Den enkelte mann og kvinne 
opplever en belastning og mister troen på at 
det de gjør er viktig. Vi prøver derfor å være 
til stede for de medlemmene som har en 
vanskelig hverdag, sier han.Men BFO-lede-
ren ønsker ikke å gi konkrete råd til hvordan 
medlemmene skal håndtere presset.

HUMØRET OPPE: Professor Bente Moen mener
Sjøforsvaret er en god arbeidsplass for de ansatte.

TENK POSITIVT: Informasjonssjef i 
Forsvaret, brigader Geir Anda, mener 
det kan ta lang tid å bedre omdømmet 
til Forsvaret igjen.
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Det som får meg til å bli motivert er samholdet. 
Jeg har gode kolleger og vi har en god tone sammen. 
Det er gøy å være på jobb. Det er givende fordi 
det kommer så mye nytt. Og ikke minst når vi 
får noe til å fungere.
Orlogskaptein Erik Hansen, stabsoffiser minekrig i NoTG.

Jeg motiveres av å vite at Olavsvern er en viktig 
base for Forsvarets kapasitet i nord.  Jeg har fortsatt 
tro på at fornuften skal seire i omstillingsarbeidet, selv 
om det synes som om mye annet skal prøves ut først.
Kommandørkaptein Geir M. Bentzen, basesjef Olavsvern.
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TEMA MOTIVASJON

– Befalet skal kunne ta ut frustrasjon hos oss, 
men jeg råder dem å adressere problemene 
videre til sjefene sine, noe som ikke alltid er 
like lett siden også ledelsen er i en vanskelig 
situasjon, sier han.

Generalinspektøren for Sjøforsvaret har 
forståelse for Utåkers og de marine-
ansattes frustrasjon.
– Ved nærmere ettertanke er det kanskje ikke 
så underlig, for operative marine offiserer 
som orlogskaptein Utåker er tross alt 
ut dannet, opplært og trenet for én hoved-
oppgave, nemlig å planlegge og gjennom-
føre maritime operasjoner, vedgår 
Jan Eirik Finseth.
– Samtidig er jeg fullt klar over at 
om stillingen er krevende, mange er slitne og 
mange er usikre. Jeg har bare ett budskap 
til de av de ansatte som ønsker å fortsette i 
Sjøforsvaret, og det er at de får en utfordren-
de, interessant og krevende arbeidsplass. 
Sjøforsvaret står nå foran store utfordringer. 
Samtidig opplever vi en økende forståelse 
for at det vi driver med er viktig, mener 
kontreadmiralen.

Fortsatt høye ambisjoner
Generalinspektøren påpeker at Sjøforsvaret 
på mange måter er i en særstilling, og 
minner om at nyinvesteringer preger 
hverdagen i organisasjonen. 
– Stortinget har vedtatt at vi skal bygge nye 
fartøyer både for Kysteskadrens og Kyst-
vaktens oppgaver. Vi har fått mange gode 
ny investeringer, som er høyst nødvendige 
for at vi skal kunne levere både nasjonalt og 
sammen med våre allierte. Hovedutfordringer 
blir å innfase disse fartøyene, samt å styrke-
produsere, drifte og øve fartøyer og besetninger. 
– Jeg forutsetter at når Stortinget har 
investert i Sjøforsvarets nye, moderne 
struktur, vil de også gi oss driftsmidler 
og muligheter for å øve, sier han.
Finseth står også fast på målet om å bli 
det beste sjøforsvaret i Europa. 
– Vi må ha noe å tøye oss etter og vi må bite 
tennene sammen og huske at det vi driver 

med er samfunnsnyttig. Vi må ha lange linjer, 
og vi må evne til å se utover hverdagen og 
omstillingsslitet, oppfordrer han og minner 
om at Forsvaret nå gjennomfører en av de 
største og mest omfattende omstillingene i 
offentlig sektor i nyere tid.
– I denne tiden er det spesielt viktig å ta vare 
på seg selv og på hverandre. Ikke ta med 
arbeidet hjem og ikke godta for mye overtid. 
Besøk venner, ta vare på familien. 
Vær opptatt av andre ting i tillegg til jobben. 
Få impulser utenfra, les bøker, gå på kino, 
i teateret og på konserter eller ta fullstendig 
fri en gang iblant, råder han.
Selv om ansatte mener at Forsvarets renommé 

er blitt satt på prøve de siste månedene, er 
ikke Finseth bekymret for rekruttering til 
den nye marinestrukturen med nye fregatter, 
MTB-er og kystvaktfartøyer. 
– Vi har dyktige medarbeidere i Sjøforsvaret, 
og vi har aldri hatt så mange søkere til våre 
skoler som nå. Men strømmen må vedlike-
holdes. Utfordringen for et mindre sjøforsvar 
er at de som skal bygge opp den nye struk-
turen samtidig leder den gamle. Det er 
krevende og personellet fortjener all ros de 
kan få, sier kontreadmiralen og minner igjen 
om at en av utfordringene fremover blir å ta 
vare på de ansatte i en tøff periode. 
– Dette må vi klare, avslutter han optimistisk.

Professor Willy Haukedal ved Institutt for 
arbeidspsykologi ved universitetet i Bergen 
mener de fleste organisasjoner svikter i 
informasjonsarbeidet under omstilling. 
- Det aller viktigste en arbeidsgiver kan 
gjøre for å holde medarbeiderne motiverte 
når organisasjonen er under omstilling, 
er å informere skikkelig, sier professoren. 
Dette krever at lederne er tydelige og 
engasjerer seg. 

- Ansatte stoler mest på informasjon 
de får direkte fra sin nærmeste leder. 
Informasjon som står på intranett eller 
i bedriftsaviser oppfattes ofte nærmest 
som ”propaganda” og en polert utgave 
av virkeligheten, forteller Haukedal.
Professoren mener arbeidstakere må bli 
flinkere til å selv forholde seg aktivt til 
egen arbeidssituasjon. 

- Det viktigste for arbeidstaker er å ikke 
begynne å sutre, men å se mulighetene 
og selv ta grep om egen fremtid, mener 
Haukedal. 

Viktig for arbeidsgiver  
1. Det aller viktigste er å gi skikkelig 
 informasjon. Mye og god informasjon 
 er helt avgjørende for motivasjonen i en  
 organisasjon som er inne i en omstilling. 
2. Direkte informasjon fra lederne er 
 bedre og oppfattes som mer troverdig 
 enn det som skrives på intranett eller i 
 bedriftsaviser. 
3. Man må innse at omstilling ikke er 
 enkelt. En omstilling vil på en eller 
 annen måte gå ut over noen, enten de 
 mister jobben eller fordelene de har, 
 og det kan ikke gjøres enkelt. 

Viktig for arbeidstaker: 
1.  Vurder hvorfor du er i denne jobben 
 og om du ønsker å bli i arbeids-
 forholdet fremover. 
2. Ta ansvar for egen trivsel og ikke fall 
 for fristelsen med å begynne å sutre. 
3. Påvirk din egen fremtid. Som arbeids -
 taker har man mange muligheter til å 
 påvirke eget arbeid, enten ved å be om 
 andre oppgaver eller ta videre utdanning.

– Informasjon er viktigst

Hadde det ikke vært for at mine ansatte tar 
omstillingen med fatning, tross disse usikre 
tider, ville vi hatt det tung på jobben. 
Jeg håper vi kan gi dem en god oppfølging 
så de kan føle seg trygge.
Kjøkkensjef Johs. Stormark, Haakonsvern.

Jeg blir motivert av muligheten for mer 
seiling. Det er spennende å komme seg 
vekk fra Bergens-området og dra til steder 
jeg ikke har sett før.
Menig Fredrik Winsnes, KNM Karmøy.



Katrine Gramshaug
    [kgramshaug@mil.no]  

Arbeidet med Sjøforsvarets 
omstillingsprosjekt er nå inne 

i fase to. - Jeg håper at 
hele Sjøforsvaret i en prosess 

som Neptun klarer å tenke nytt 
for å finne den mest effektive 

måten å organisere oss på. 

Det sier kommandørkaptein Helge Tonning. 
Han er sjef for MTB-kommandoen og en av 
mange som er spent på hvilke resultater som 
kommer ut av Neptun-prosjektet. 
- Det er svært nyttig at Sjøforsvaret nå 
gjennom går denne prosessen. Internt i 
våpnene har vi endret oss mye over tid, men 
ved å gå gjennom hele organisasjonen, som 
prosjekt Neptun nå gjør, bør vi klare å komme 
frem til en ytterligere effektivisering av 
Sjøforsvaret, sier han. 

Justert kurs 
17. mars skal prosjekt Neptun legge 
frem forslag til ny organisasjonsplan, 
inkludert oppgaver for 
generalinspektøren. 

Etter at kursen i prosjektet ble justert av 
generalinspektøren i februar er det videre 
Neptun-arbeidet konsentrert om utredning 
av en justert tre-søyle-modell fordelt mellom 
kampkraft, kystvakt og utdanning. 
- Kursjusteringen har foreløpig ikke noe 
å si på det tidsskjemaet som er lagt, 
for teller Neptun-leder flaggkommandør 
Trond Grytting.Han påpeker at den 
grundige jobben som nå gjennomføres 
i prosjekt Neptun er svært viktig for 
Sjøforsvaret. 
- Valg av organisasjonsmodell må sikre at 
den som har det helhetlige ansvaret også 
må ha myndigheten til å ta de nødvendige 
beslutninger og omvendt. Ryddighet i forhold 
til ansvars- og myndighetsdimensjonene 
må betraktes som en kritisk suksess faktor 
for virksomhetsplanlegging og -styring i 
Sjøforsvaret, påpeker Grytting. Gjennom 
Neptun har Sjøforsvaret fokus på hvordan 
kamporganisasjonen best mulig skal 
videreutvikles. 
- Den operative søylen skal ha fokus på 
operasjoner i en Task Group og innenfor en 
helhetlig maritim kontekst. Kampelementene 
skal sikres kvalitet i drift og støtte og må 
kunne underlegges operative sjefer som   
 enkeltenheter for både nasjonale 

og internasjonale oppdrag.  Den fag- og 
typespesifikke delen av driften skal særlig 
vurderes, for at synergi og helhet i et frem-
tidig mindre sjøforsvar skal vektes fremfor 
sektortenkning, forteller Grytting.

Få alle med
Tonning tror det er viktig at hele organisa-
sjonen får være med i utredningsarbeidet. 
- Jeg opplever at tendensen i prosjekt Neptun 
har gått i retning av at det er alle de andre 
som kan gjøre noe, bare ikke ens egen 
av deling. Neptun har valgt en svært åpen linje 
med mye stoff tilgjengelig på intranett, men 
jeg tror mange likevel ikke deltar, både fordi 
de selv har for mye å gjøre og fordi tids fristen 
i prosjektet er knapp, sier Tonning. Selv tror 
han det er viktig at prosessen griper dypt 
nede i organisasjonen. 
- Jeg tror vi må begynne med det enkle om 
bord. For oss i MTB-våpenet er det viktig for 
kampevnen bare det å få på plass et fornuftig 
bemanningskonsept. Vi må sørge for at vi 
får et bemanningskonsept som gjør at vi kan 
benytte Skjold-klassen til døgnkontinuerlig 
operasjoner over tid, forteller han. 
- Dette er noe vi jobber med internt for å 
klare å løse, samtidig som vi utreder ny 
organisasjonsskisse for innfasing av de nye 
MTB-ene. Når Skjold-klassen kommer vil 
vi kvitte oss med dagens modell og bare ha 
et organisatorisk ledd over skipssjefene på 
havet, forteller han.

– Må tenke nytt 

Neste milepæl i prosjektet 

er 17. mars hvor Trond Grytting legger frem en 
organisasjonsplan, samt en plan for hvilke opp-
gaver som skal løses i de ulike søylene. Neste 
hovedlevering skal etter planen skje 1. mai 2005 
med godkjent oppsettingsplan fred for Sjøforsvaret. 

Oppdatert informasjon om Neptun finner du 
hele tiden på Sjøforsvarets intranett. 

- Det er nyttig at 
sjøforsvaret gjennomgår 
Neptun-prosessen. 
Med dette bør vi klare å få en 
ytterligere effektivisering av 
organisasjonen, mener 
Helge Tonning. 



Tage Henningsen
    [thenningsen@mil.no]  

Norge har siden mai 2004 hatt 
ledelsen i en av Natos to stående 

minerydderstyrker. Arbeidsdagen 
om bord på kommandofartøyet 

KNM Vidar er til tider både 
hektisk og krevende. 

Det kan utskrevet menig 
Christer Klausen (19) bekrefte.

– Det er svært krevende å tjenestegjøre i 
en Nato-operasjon. Utenom faste vakter og 
rutiner er det mange øvelser og ting som 
skjer hele tiden. Man får mye mer ansvar 
og må være motivert til å yte maksimalt til 
enhver tid, forteller utskrevet menig Christer 
Klausen, som er bosatt i Bodø.
Klausen jobber som operasjonsroms assistent 
på den tidligere mineleggeren KNM Vidar, 
som i dag fungerer som logistikk- og 
kommando fartøy for Standing Nato Response 
Force Mine Countermeasures Group One 
(SNCMG1). Styrken skal vise maritim tilstede-
værelse og samhold i Nato. Samtidig skal den 
være klar til innsats når det måtte kreves.
– Vi kan når som helst bli kalt inn i farefulle 
oppdrag, men tanken på at man seiler for 
en fredsbevarende organisasjon og gjør noe 
positivt, får meg til å glemme alt det negative. 
I tillegg er det veldig spennende å jobbe med 
en av de mest moderne og effektive metodene 
for krigføring som finnes, forteller Klausen, 
som kom inn i Sjøforsvaret i slutten av 
september. 

Hektisk hverdag
KNM Vidar vil i motsetning til resten av 
styrken nesten ikke være hjemme i løpet av 
ett helt år. Før jul var ikke besetningen 
hjemme på fire måneder. Skipssjef Harald 
Magne Furu mener dette er både en 
ut fordring og en belastning.
– Dette kan være vanskelig, særlig om man 
har familie hjemme. Dessuten er dette en stor 
jobbmessig utfordring. Ingen dager er helt 
like og hverdagen er som regel hektisk med 
høy øvelsesaktivitet, sier han.
– Å tjenestegjøre om bord på et NRF (Nato 
Response Force) fartøy krever mye av den 
enkelte. Dagene er til tider hektiske med mye 
arbeid. For å bli en ”sjømann” må man starte 
på bunn og lære å gjøre en jobb på havet. 
Utfordringen er også det å kunne trosse all 
slags vær. På den andre siden opplever de 
utrolig mye, understreker skipssjefen og 
forteller om spennende turer til Skottland, 
Tyskland, Russland og de baltiske statene.

– Det er selvfølgelig en skikkelig gulrot å 
kunne besøke byer som St. Petersburg og 
Amsterdam. Når vi ligger til kai, prøver vi 
å arrangere ulike aktiviteter. Det kan være 
omvisninger, idrettsarrangement, fotball-
turneringer og så videre. Vi har en egen 
offiser som har ansvaret for dette for hele 
styrken (Force Recreation Officer).

Holder nivået oppe
Alarmen uler høylytt om bord på KNM Vidar. 
”Klart skip” roper en stemme via høytalerne. 
Det viser seg raskt at et F16-fly er ute etter 
å angripe fartøyet. De menige tar på seg 
redningsvester, jakker og hjelmer. Noen tar 
kontroll over kanonene, andre fungerer som 
sanitetspersonell. Alle har oppgaver de 
må løse.

– Vi har et tettpakket program med mange 
øvelser og lignende. Dette er interne øvelser 
for å holde ferdighetene ved like. Vi er tross 
alt del av en Nato Response Forces. Det 
foregår også en del øvelser sammen med de 
andre fartøyene i styrken. Det kan være at vi 
øver på å borde fartøy, iscenesetter rednings-
operasjoner eller øver på å verne oss mot fly-
angrep. Øvelser foregår stort sett hele tiden, 
forteller skipssjefen.

Norge har hatt kommandoen i Standing Nato 
Response Force Mine Countermeasures 
Group One (SNCMG1) siden mai 2005. 
Skipssjefen skryter av kommandofartøyet 
KNM Vidar, som skal utfases 1. august
– KNM Vidar er i tillegg til å være et vel-
fungerende kommandofartøy også et logistikk-
fartøy, hvilket betyr at fartøyet forsyner de 
andre skipene i styrken med drivstoff, olje, 
vann, reservedeler og utstyr. Fartøyet har stor 
lagringskapasitet for materiell som benyttes 
av de andre fartøyene i styrken. Fartøyet har 
også et meget bra verksted for mindre repara-
sjoner. KNM Vidar har med andre ord en viktig 
støtterolle, sier Furu og forteller om ukentlige 
planleggingsmøter om bord hvor samøvelser 
planlegges og koordineres.

Oppdrag: minerydding for Nato

PÅ OPPDRAG
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NATOS 
MINERYDDERSTYRKE
Standing Nato Response Force Mine 
Countermeasures Group One (SNMCMG1) 
er en permanent multinasjonal Nato-mine-
mottiltakstyrke. Denne styrken opererer 
hovedsakelig i Nord-Europa, men har til tider 
tokt til Middelhavet og USA. Faste deltakende 
nasjoner er Norge Storbritannia, Belgia, 
Nederland, Tyskland, Danmark og Polen.

Strykesjefen rullerer med ett års syklus og 
siden 28. mai 2004 har Norge ledet styrken 
med kommandørkaptein Per Kartvedt som 
styrkesjef. Styrken består vanligvis av syv 
skip, hvorav ett er kommandofartøyet. 
Minerydderne deltar vanligvis i styrken i 
mellom fire og seks måneder av gangen.

Norge bidrar for tiden med KNM Vidar som 
kommandofartøy og deltar i tillegg fast med 
en minerydder. 

Styrken har hittil operert i: 
Russland, Finland, Nederland, 
Skottland, Belgia, Sverige, 
Litauen, Estland, Latvia, 
Danmark og Tyskland.

Moderne sveip
Nato-styrken står overfor store 
ut fordringer. Det utvikles i dag stadig 
mer avanserte miner, noe som setter 
store krav til maritim minerydding. 
Styrken har til nå bestått utelukkende 
av minejaktfartøyer, hvilket betyr at 
fartøyene lokaliserer minen ved hjelp 
av en sensor og deretter plasserer en 
sprengladning like ved. Problemet er 
dersom bunnforholdene er kuperte og 
gjørmete. Da må det benyttes mine-
sveip.
– Det revolusjonerende og nyutviklede 
Agate-sveipet kan ved hjelp av kraftige 
luftkanoner etterligne den akustiske 
støyen som kommer fra visse fartøy-
typer. Samtidig skal det såkalte Elma-
sveipet etterligne fartøyets magnetiske 
signatur. Resultatet er at minene blir 
narret til å tro at det eksempelvis er en 
fregatt av Fridtjof Nansen-klassen som 
seiler på overflaten, forteller kom-
mandørkaptein Per Kartvedt, styrke-
sjef for SNCMG1.

Det nyutviklede sveipet ble nylig testet 
ut i styrken for første gang. KNM Vidar 
hentet testminene (øvelsesminer og 
skarpe miner) i Danmark og plasserte 

dem i vannet. Deretter var det opp 
til minesveiperen KNM Alta å sveipe 
minene.
– Minesveipkapasiteter er svært etter-
spurt, men inntil nå har vi ikke hatt 
teknologien som gjør metoden effektiv 
nok. Ideelt sett bør styrken bestå av 50 
prosent minejaktfartøyer og 50 prosent 
minesveipfartøyer. Minejakt og mine-
sveip er komplementære teknikker, 
forteller styrkesjefen.

Angrer ikke
Det er mer enn nok å gjøre i en Nato-
styrke. Menig Christer Klausen har 
bare rukket å være hjemme én gang 
siden han kom inn i Sjøforsvaret. Han 
angrer likevel ikke på at han valgte å 
tjenestegjøre i en Nato-styrke.
– Jeg lærer og opplever veldig mye. 
Det hender jeg sender noen tanker hjem 
til familie og venner, men det er viktig 
å få frem at jeg er meget fornøyd med 
tjenesten og tilværelsen om bord. Det 
beste jeg har opplevd hittil som verne-
pliktig må være det kameratskapet
som oppstår når man bor i lag så 
lenge og så tett oppå hverandre. Det er 
et fantastisk miljø om bord, avslutter 
den unge operasjonsromsassistenten.
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SPENNENDE: Menig Christer Klausen synes det er både utfordrende og krevende å 
delta i en Nato-operasjon.

FO
TO

: T
AG

E 
H

EN
N

IN
G

SE
N



Katrine Gramshaug
    [kgramshaug@mil.no]  
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Første avdelingsbefal   
Til sommeren undertegnes de 

første avdelingsbefalskontraktene. 
Leder i HRM Sjø, kommandør-

kaptein Kenneth Nilsen, tror mange 
får seg en positiv overraskelse når 

de får presentert hvordan ordningen 
kommer til å fungere i praksis. 

Det har vært mye usikkerhet omkring inn-
føringen av avdelingsbefal, og fremdeles er ikke 
alle detaljer på plass. Arbeidet med å revidere 
Forsvarets Personellhåndbok pågår for fullt. 
– En del personell har fryktet at det blir en 
dårligere ordning for befalet. Men jeg tror mange 
kommer til å erfare at avdelingsbefalet bedrer 
vilkårene for store deler av befalskorpset, 
forteller Nilsen. 
Han er leder i nyopprettede HRM Sjø, som har 
en sentral rolle i forbindelse med innføringen av 
avdelingsbefalsordningen i Sjøforsvaret. 

Bedrer forholdene
– Mange er skeptiske fordi de ikke helt vet 
hva ordningen vil innebære, men vi erfarer at 
særlig yngre kontraktsbefal ser at ordningen 
er positiv og gir forutsigbarhet, forteller 
HRM-kollega Brede Gislefoss. 
Dagens kontraktsbefal kan ha kontrakt på inntil 
seks år. Nå er dette befalet sikret et arbeids-
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POSITIVE: Kenneth Nilsen (t.v.), leder i HRM Sjø, og HRM-kollega Brede Gislefoss mener 
den nye kontraktsbefalordningen sikrer kontinuitet og erfaring i lavere stillinger.

Verdt å vite om avdelingsbefal
Disse kan skrive kontrakt:
• Dagens kontraktsbefal.
• Personell med etatsutdanning (GBU).
• Vervede (må i så fall gis befalsutdanning 
 og fagutdanning før tilsetting).
• Personell med sivil spesialistkompetanse 
 (de som mangler befalsutdanning må 
 gis dette før tilsetting).

Gjeldende vilkår:
• Avdelingsbefal skal ha samme rettigheter
 og plikter som yrkesbefalet.
• Avdelingsbefal gis fast tilsetting til og med 
 den måneden de fyller 35 år.

• Avdelingsbefal gis en bonus tilsvarende 2 års 
 grunnlønn etter 14 års tjeneste som befal 

Mulig karriere:
• Opprykk ved fast disponering i stilling 
 med høyere grad.
• Ytterligere vektlegging av horisontale 
 karrieremuligheter.
• Lokal sjef kan anbefale opprykk
• Midlertidig grad utover ett år skal 
 begrunnes særskilt – eller fast.

Avdelingsbefal kan etter søknad yrkestilsettes 
også uten krigsskoleutdanning forutsatt at 

vedkommende besitter relevant kompetanse, 
og at denne kompetansen er relevant for 
aldersuavhengige funksjoner.

Hjelp når karrieren er slutt:
• Bistå med eksempelvis karriereveiledning 
 og økonomisk rådgiving.
• Legge til rette for å kunne ta sivil 
 tilleggsutdanning på egen fritid.
• Avdelingsbefal kan søke permisjon uten lønn.
• Arbeidsgiver skal søke å gi sivile sertifikater
 etc, samt dokumentere militær utdanning 



 klar i sommer
forhold i nærmere 15 år, med de samme 
retter og plikter som yrkesbefalet. De første 
avdelingsbefalskontraktene signeres i løpet 
av våren, men det vil ta tid før nyordningen 
er innført og Sjøforsvaret vil ha behov for 
overgangsordninger en tid. 
– Nyordningen skal sikre Sjøforsvaret konti-
nuitet og erfaring på lavere stillinger. Det vil 
gi oss et mer erfarent personell i de lavere 
gradene enn det vi har i dag. I tillegg kommer 
Forsvarets  totale befalskorps mer i balanse 
når det gjelder grad og alder, sier Nilsen. 

Skal unngå  bruk og kast
Kontraktsbefal vil vanligvis være ansatt i 
15 år til fylte 35 år, men det er mulighet for 
forlengelse i tre år. I løpet av kontraktstiden 
er det mulig å søke Sjøkrigsskolen  eller søke 
om yrkestilsetting.  Mange har vært skeptiske 
til hva som skjer med befalet når de må 
slutte i Forsvaret og  frykter bruk og kast 
av personellet. 
Gislefoss og Nilsen påpeker at Sjøforsvaret  
vil tilstrebe å legge forholdene best mulig 
til rette for en yrkeskarriere for befalet også 
etter tiden i Sjøforsvaret.  Fordi det ikke er en 
ensartet gruppe ansatte som kommer til å 
tegne avdelingsbefalskontrakt vil behovet for 
tilrettelegging til sivil jobb være forskjellig. 
– Kompetansenivået til avdelingsbefalet 
kommer til å variere. Alt fra personell med  
grunnleggende befalsutdanning til dem med 
høyere akademisk utdannelse  vil kunne være 
ansatt som avdelingsbefal, forteller Nilsen.

Sjøforsvaret har et ansvar i å forberede 
offiserene best mulig på den sivile yrkes
karrieren. 
Det blir viktig å kunne dokumentere all 
arbeidserfaring som avdelingsbefalet opp
arbeider seg. I tillegg skal det legges til rette 
for at befalet kan ta sivile sertifikater og 
videreutdanning i løpet av kontrakttiden. 
De som står kontrakten ut opparbeider 
også rett til en bonus på inntil to års lønn.  
Siktemålet er at når personellet slutter 
i Sjøforsvaret skal de ha en kompetanse 
og erfaring som gjør dem attraktive for 
sivile arbeidsgivere. Sluttbonusen forsterker 
muligheten for å oppnå en vellykket overgang 
til ny karriere, forteller Nilsen.

Krever planlegging 
Innføringen av avdelingsbefalet stiller store 
krav til Forsvaret som arbeidsgiver. 
– Sjøforsvaret er nødt til å ha en grundigere 
og mer langsiktig personellplanlegging enn 
i dag for å sikre tilgang på riktig antall 
personell med rett type kompetanse i tiden 
fremover, påpeker Gislefoss. 
Han ser også potensiale for at det blir økt 
rotasjon av  avdelingsbefal mellom de ulike 
fartøysklassene enn hva som er tilfellet for 
befalet  i dag.
– Det skal eksempelvis ikke bli slik at 
et avdelingsbefal  tjenestegjør sammen-
hengende på stridsbåt i 15 år. Det må 
legges planer for ulike karriereløp også 
for avdelingsbefalet, understreker han.

Spørsmål og svar

FAKTA HRM/SJØ

HRM/Sjø (Human Resources 
Management / Sjø) ble opprettet 
1. januar 2005 og skal ivareta 
Sjøforsvarets behov internt og 
eksternt, for å utføre helhetlige 
og langsiktige analyser knyttet til 
produksjon og forvaltning av perso-
nell og kompetanse. Hensikten er 
å utvikle en HRM-plan som grunn-
lag for Sjøforsvarets produksjon 
og forvaltning av personell og 
kompetanse. Kommandørkaptein 
Kenneth Nilsen leder HRM/Sjø

Hva skjer med min kontrakt som løper 
ytterligere 1 eller 2 år?
Den vil løpe ut perioden. Kan også være aktuelt å 
konvertere til avdelingsbefalkontrakt underveis. 

Vil jeg være garantert jobb fram til jeg er 35 år?
Ja, med samme unntak som for øvrig yrkesbefal, i 
forhold til kravet om at arbeidet skal være bortfalt 
og kravet til saklig grunn til oppsigelse

Hva skjer dersom jeg ønsker å bryte kontrakten?
Normal oppsigelsestid og bonus vil bli avkortet eller 
falle helt bort dersom tiden er mindre enn 10 år

Hva skjer med meg som har kontrakt 
som utløper i år?
Vi vil vurdere om du er kandidat til en avdelings-
befalkontrakt. Vi må se på våre langsiktige behov 
oppimot allerede inngåtte forpliktelser (blant annet 
kadetter under utdannelse) samt hvilken kompe-
tanse du har for å oppnå en slik langtidskontrakt.

Må jeg sitte i samme stilling hele tiden 
som avdelingsbefal?
Nei, for mange tjenestefelt vil Marinen  ha behov for 
rotasjon. Sannsynligvis 3-5 års begrensning, mens 
for andre stillinger vil det være naturlig å ikke ha 
tidsbegrensning.

Når kan den første avdelingsbefals- 
kontrakten bli tegnet?
Inntil Forsvarets personellhåndbok (forventet klar 
1. juni 2005) og kontraktsformular er klar kan det 
tegnes en foreløpig kontrakt med kontrakts
personell. Dette er aktuelt for personell som 
har vært på kontrakt i mer enn 4 år og der 
kontrakten løper ut før sommeren.

Er ikke dette en forverring av ansettelses-
vilkårene for kontraktsbefal?
Nei, en klar forbedring i forhold til dagens 
kontraktsregime med tanke på forutsigbarhet 
og status i tilsettingsforhold.
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Endringer innen lover og regler 
for personellforvaltningen:

• Ny Lov om personell i Forsvaret 
 trådte i kraft pr 1.januar 2005 
• Direktiv for implementering av lov om 
 personell i Forsvaret og fastsettelse av 
 justert befalsordning ble utgitt 
 av Forsvarsdepartementet 
 10.desember 2004
• Forsvarets Personellhåndbok revideres 
 under ledelse av FST, forventet klar 
 pr 1 april.



Tage Henningsen
    [thenningsen@mil.no]  
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I 2006 vil Kystvaktens 
Lynx-helikoptre byttes ut til 

fordel for de langt større og mer 
teknologisk avanserte NH90-
helikoptrene. – Dette gir oss 
en bedre mulighet til å utøve 

kontroll og sørger for mer 
effektiv assistanse til folk som 

trenger hjelp, forteller 
kystvaktsjef Geir Osen.

– Det er mye spenning knyttet til innfasingen 
av de nye helikoptrene. I første rekke skal 
helikoptrene integreres i Nordkapp-klassen, 
men etter hvert skal de benyttes i resten 
av Sjøforsvaret, forteller Osen. Forsvaret 
har inngått en kontrakt for leveranse av 
nye NH90-helikoptre til Sjøforsvaret. 
Det innebærer at Lynx-helikoptrene som i dag 
benyttes på Nordkapp-klassen og KV Svalbard 
erstattes.

– NH90 betyr at Kystvakten får økt kapasitet 
når det gjelder helikopteroperasjoner. 
NH90 har vesentlig større plass og lengre 
rekkevidde enn dagens Lynx-helikoptre, og de 
representerer det ypperste innen teknologi. 
NH90 har blant annet en ny og bedre radar 
med langt bedre rekkevidde. Alt dette vil gjøre 
oss i stand til å ha en bedre overvåking over 
et større område, samt bedre kapasitet innen 
søk og redning, forteller orlogskaptein Morten 
Refstad, stabsoffiser i Kystvakten.

Refstad mener bruk av helikopter fra fartøy 
er et svært effektivt konsept for overvåking, 
kontroll og myndighetsutøvelse.
– Kystvakten opererer helikoptre som en 
integrert del av fartøyene. Det gir en stor 
grad av fleksibilitet og høy reaksjonsevne. 
Ikke minst med tanke på redningsberedskap 
er dette et viktig konsept. I tillegg til 
at helikopter gir en økt mulighet til å 
assistere sjøfarende i nød, er det også 
en effektiv ressurs i håndhevelse av 
fiskeribestemmelsene, blant annet på grunn 
av den muligheten det gir for overraskende 
inspeksjoner, forteller Refstad.

Gleder seg
Robert Paulsrud har vært helikopterpilot for 
Kystvakten i to år og jobber for øyeblikket 
i 337. kystvaktskvadron. Han tror ikke 
innfasingen av NH90 vil by på problemer for 
hans egen del.
– Lynx-helikoptrene var veldig artige å fly, så 
jeg vil nok savne dem litt. Nå må jeg lære å 
arbeide med et helt nytt helikopter. Prinsippet 
er likevel det samme, så overgangen går nok 
greit, sier Paulsrud, som mener NH90 vil 
være i bedre stand til å ivareta Kystvaktens 
kjerneoppgaver.

Nye helikoptre til Kystvakten
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Hvem:  Per Høiby
Alder:  42 år
Grad:  Kommandør
Stilling:  Militærassistent for forsvarsministeren

Tidligere tjeneste: Har lang erfaring fra ulike fellesstillinger, 
sist som senior pressetalsmann ved presse og informasjons-
avdelingen i Forsvarsstaben. Gikk Sjøkrigsskolens intendanturlinje 
og har sjøtjeneste fra KNM Vale. Har i tillegg tjenestebakgrunn som 
økonomioffiser ved Forsvarskommando Sør-Norge, avdelingsleder 
ved KNM Harald Haarfagre, avdelingssjef ved Tromsø sjøforsvars-
distrikt, økonomi- og forsyningssjef i Forsvarets overkommando 
og adjutant hos H M Kongen.

- Hva går jobben din ut på? 
Å være militærassistent for forsvarsministeren er 
en svært variert stilling. Blant annet støtter jeg 
statsråden i planlegging, gjennomføring og opp-
følging i det daglige, både på reiser, på møter og i 
departementet. 

- Trives du?
Ja, det er en spennende jobb. Det er høyt tempo 
og jeg kommer borti mange interessante saker. 
I denne jobben får du definitivt oversikt over både 
de store linjene og de mer dagsaktuelle sakene. 
En jobb som absolutt kan anbefales.

- Følger du med på det som skjer i Sjøforsvaret? 
- Ja, det er klart, hjertet mitt ligger jo i Sjøforsvaret 
selv om jeg har arbeidet i fellesstillinger i mange 
år nå. Det skjer jo mye spennende i Sjøforsvaret for 
tiden, med anskaffelse av  nye fregatter, den nye 
Skjold-klassen og nye fartøyer til Kystvakten og den 
videre omstillingen generelt hvor hensikten er å få 
et enda bedre og mer moderne sjøforsvar.

– Anbefaler du andre å satse på fellesstillinger? 
– Det er viktig for alle offiserer å få en bred 
erfaring og jeg tror Forsvaret for lengst har passert 
den tid at vi hadde offiserer bare med erfaring fra 
egen forsvarsgren. Fellesperspektiv er viktigere 
enn noen gang. Det gir ikke bare bedre operativ 
kunnskap og forståelse på tvers av forsvars grenene 
og dermed bedre forsvarsevne. Jeg mener at 
Forsvarets omdømmeutfordringer kun kan løses 

  i fellesskap.

I FARTA
– NH90-helikopteret har mye større 
rekkevidde enn Lynx-helikoptrene, 
som bare kan fly et part timer utenfor 
fartøyet. Dessuten er helikopteret større 
og med plass til langt flere, hvilket betyr 
at den er mye bedre egnet til søk– og 
redningsoperasjoner av en viss størrelse, 
forteller han.

Må forbedres
På grunn av NH90-helikoptrenes størrelse, 
vekt og tekniske spesifikasjoner må 
Kystvaktens helikopterbærende fartøyer 
gjøre en del tilpasninger.  Det innebærer 
blant annet at Nordkapp-klassen må gjøre 
forbedringer i forhold til helikopterhangar 
og helikopterdekk før de er i stand til å 
operere de nye helikoptrene.
– Helikopterdekket er for kort, og må 
utvides 4,7 meter bakover. Stålstrukturen 
i det eksisterende dekket må også 
styrkemessig forbedres. Når det 
gjelder endringer i hangaren, må 
vedlikeholdsutstyret tilpasset for helikopter 
i stor grad skiftes ut. Ellers må en del 
av innredningen i hangaren endres, 
forteller prosjektkoordinator Stein Petter 
Oksnes, som for øyeblikket er opptatt med 
prosessen å velge ut et aktuelt verft.

Arbeidet på første fartøy ved verft er 
planlagt startet i første kvartal 2006. En av 

grunnene til dette oppstartstidspunktet er at 
fartøyene i Nordkapp-klassen ennå venter 
på nye luftradarer etter at det viste seg at 
radarene som ble kjøpt i 1998 ikke innfrir 
kravene til operativ ytelse godt nok.
– Kystvaktprosjektet holder for tiden på 
med å forhandle frem kontrakter med tre 
leverandører, men radarleverandørene 
trenger anslagsvis 8-12 måneder fra inngått 
kontrakt til installasjon og montering av 
radarene på fartøyene kan foregå. Det er 
viktig at tilpasningen av Nordkapp-klassen 
som plattform for NH90 foregår i samme 
periode for å begrense tid ute av operativ 
tjeneste og gjøre oppdateringene mest 
mulig kostnadseffektive, forteller Oksnes.

Utfordring å holde aktiviteten oppe
Orlogskaptein Refstad regner ikke med at 
oppøvingen med de nye helikoptrene kan 
starte før i 2007.
– Selv om helikopteret blir nytt, tar vi med 
oss den lange og gode erfaringen vi har med 
å operere helikopter fra fartøy. Kystvakten 
har operert helikopter i snart 25 år i meget 
værharde områder, uten alvorlige ulykker. 
Måten vi har valgt å operere på kan vi være 
stolte av, og dette tar vi med oss når vi skal 
operere NH90. Det blir likevel en utfordring 
å holde helikopteraktiviteten i Kystvakten 
oppe i tiden frem til de nye helikoptrene er 
operative, avslutter han.

UTFASES: Kystvakten bruker for øyeblikket Lynx-helikoptre. 
De vil etter hvert utfases til fordel for de langt større NH90-helikoptrene.
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NYE UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE

Om kort tid ventes Regjeringen å legge frem 
en Stortingsmelding om Nordområdene. 
Trolig vil meldingen bruke materiale fra en 
NOU 2003:32 Mot Nord!, som ble laget av et 
ekspertutvalg oppnevnt av utenriksminister 
Jan Pettersen og som jeg ledet. I det 
følgende gjengis derfor hovedtrekkene i 
analysen i den utredningen. Dens viktigste 
poeng er at et endret sikkerhetspolitiske 
bilde og nye energipolitiske drivkrefter 
gir Norge både store utfordringer og 
muligheter i havområdene i nord. De krever 
en handlekraftig nasjonal strategi, som 
særlig må ta opp forholdet til Russland i 
Barentshavet.

Inntil Sovjetunionens oppløsning var 
Polhavet og nærliggende landområder 
en stabil, men samarbeidsfattig region, 
dominert av militærstrategiske hensyn. 
Den flytende sjøisen ga gode skjulesteder 
for atomubåter. Norges allierte holdt en 
lav profil i andre spørsmål der de kunne 
være uenig i norsk politikk, men likevel ikke 
ville skape uro. Eksempelvis reserverte de 
seg, uten å utfordre, når det gjaldt Norges 
standpunkt på Svalbardtraktatens utstrekning 
og opprettelsen av fiskevernsone rundt 
øygruppen. 

Etter 1991 er den utenrikspolitiske 
forutsigbarhet redusert. Det er ikke slik at 
våre venner ikke fortsatt er våre venner, 
men hvilken holdning vil EU og USA ta i 
en strid mellom Norge og Russland om 
petroleumsressurser i Barentshavet?
Utvalget mener at å fastlegge grenselinjen 
i Barentshavet er det viktigste problem som 
må løses for å sikre utvikling av et godt, 
forpliktende samarbeid med Russland. 
En fast grense er tryggeste veien til godt 
naboskap mellom en stor og en liten nasjon. 

Når sokkelgrensen er trukket bør Norge 
ta initiativ overfor Russland til å utvikle en 
forpliktende bilateral Barentshavavtale. 
Velger Regjering og Storting en slik linje 
vil dette være endring i norsk politikk. 
Utvalget mener at med de nye utfordringer i 
nord, og gitt at det eneste sikre er at Norge 
og Russland alltid vil være naboland mot 
Barentshavet, er det i nasjonens langsiktige 
interesse å raskt utvikle tettere samarbeid 
med Russland. Det bør bygge på det gode 
samarbeid om fiskeriforvaltning til å omfatte 
petroleum, turisme og andre næringer, 
miljøstandarder og overvåking. For eksempel 
bør Russland inviteres inn i den sivile trafikko
vervåkingssentralen som etableres i Vardø og 
i utviklingen av ”Barentshavet på Skjerm”

– Å fastlegge grenselinjen i 
Barentshavet er det viktigste 

problem som må løses for å sikre 
utvikling av et godt, forpliktende 
samarbeid med Russland.

I henhold til beregninger av USAs Geologiske 
Undersøkelser er omtrent en fjerdedel 
av verdens petroleumsressurser i Arktis, 
hvorav det meste i Russland. USA og andre 
importland har i lang tid ønsket å redusere 
sin avhengighet av olje fra Midtøsten. Behovet 
er forsterket de siste årene, og Russland 
er en attraktiv alternativ kilde. Utenlandske 
selskaper investerer nå i russisk oljeindustri, 
det bygges nye rørledninger og transport av 
russisk olje forbi vår nordlige kyst har økt fra 
4 millioner tonn i 2002 til det tredobbelte i 
fjor. Såfremt oljeprisen holder seg høy er 

det all grunn til å tro at tempoet i utvikling 
av petroleumsressursene i nord vil øke. Økt 
behov og LNG-teknologi har gjort særlig 
naturgassen mer interessant.

Petroleumsaktivitet i Barentshavet har pågått 
lenge. På norsk side er det gjennomført over 
60 leteboringer, og nå utbygges Snøhvit. Funn 
på russisk side inkluderer verdens største 
off-shore gassfelt, Shtokmanovskoye. Det 
grunne Barentshavet er samtidig særdeles 
biologisk rikt, med 20 millioner sjøfugl 
og mange marine pattedyr, inkludert 12 
hvalarter. Blant 150 fiskearter finnes noen av 
verdens største og viktigste fiskebestander. 
Å kombinere disse naturverdiene med 
petroleumsutvinning og -transport gir 
åpenbare utfordringer. Likevel mener utvalget 
at ved å sette høye miljøkrav er det mulig å 
både bevare økosystemene og sikre fortsatt 
bærekraftige fiskerier, og samtidig ha 
petroleumsvirksomhet som kan gi grunnlag 
for ny giv i nord. Slik kan Norge gjøre 
nordområdene til et foregangsområde, som 
vil kunne gi næringer konkurransefortrinn 
i andre, mindre krevende områder. I 
den sammenheng er også gjensidig 
kompetanseoppbygging med Russland 
sentralt. Trolig er det ikke noe tiltak som vil 
gi langsiktig bedre retur av investeringene 
enn utveksling innenfor forskning og høyere 
utdanning. 

En liten nasjon som Norge må generelt støtte 
seg til forpliktende internasjonale avtaler. 
Men i det arktiske, det marine, i fiskeeksport 
og petroleum regnes vi på mange måter blant 
stormaktene, med stormakters ansvar for å 
sette kursen. Dette understreker behovet for 
en kraftfull nasjonal strategi, med maritim 
tilstedeværelse, i nordområdene.

Av Olav Orheim,
direktør, Norsk Polarinstitutt.
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Katrine Gramshaug
    [kgramshaug@mil.no]  

Hvordan går det i 
prosjekt HMS Sjø?
– Etter først å ha konsentrert oss 
om de nå værende ansatte i Sjø-
forsvaret har vi nå flyttet fokuset 
mot tidligere tilsatte. Før jul sendte 
vi ut helsespørre skjema til over 
16 000 personer som tidligere har 
vært tilsatt i Sjøforsvaret som befal 
og offiserer og vi har mottatt svar 
fra 62 prosent. Den svarprosenten 
er ekstremt bra, faktisk bedre enn 
da vi tidligere undersøkte de som 
nå jobber i Sjøforsvaret.  Det sivile 
personellet skal også omfattes av 
undersøkelsen i løpet av 2005.

Tror du dere klarer å 
gjøre noen nye funn?
– Det blir veldig spennende å se 

hva forskerne på universitetet i 
Bergen og Kreftregisteret klarer å 
finne i denne fasen. Jeg forventer 
nok at de finner ut at enkelte 
tjenestesteder var ”farligere” enn 
andre steder. Vi vet jo blant annet 
at asbest var mye brukt tidligere 
og det kan nok slå ut.

Hvordan jobber dere i denne 
fasen?
– Det har vært et møysommelig 
registreringsarbeid for å komme 
frem til alle personalopplysningene 
og det har tatt oss over to år. 
Vi jobber med svært store 
datamengder, alt i alt skal 293 
000 tjenestegjøringen behandles. 
Dette inkluderer alle som har 
vært innom Sjøforsvaret de siste 

55 årene. Kreftregisteret skal i alt 
undersøke 19 000 personalmapper 
til personell som har tjenestegjort 
mer enn 20 måneder.

Når skal prosjektet avsluttes?
– Vi har fått midler til å avslutte 
fase to i løpet av 2005. Prosjekt 
HMS Sjø startet opp i 2001, og 
første fase ble avsluttet høsten 
2004. HMS Sjø inkluderer også 
en tredje fase, med hovedvakt 
på oppfølging av de funnene 
som er gjort i fase en og fase to. 
Det arbeidet må fortsette når 
prosjektet avsluttes som en del av 
den daglige driften i Sjøforsvaret. 
Generalinspektøren har dette til 
vurdering nå.

Avmelding!

Vilhelm Koefoed,
Leder prosjekt HMS Sjø og fungerende 
sjef for Saniteten i Sjøforsvaret

Endrer utdanningstilbudet
Marinen reduserer utdannings-

tilbudet i 2005. Dette er et 
resultat av redusert elev behov 

som følge av inn føring av 
avdelings befal, usikkerhet om 

personell behovet og reduksjon i 
til delinger for 2005.

– Dette betyr at Sjø forsvaret ikke vil ta opp 
på alle linjene som er annonsert i Forsvarets 
utdannings katalog, for teller rekrutterings-
offiser Ole Jørgen Eikanger, som ber alle som 
ønsker å søke befals opptak i Sjø forsvaret 
om å få med seg hva som til bys i 2005 (listen 
finner du nederst på siden).

Mye å velge mellom
I 2005 vil det blant annet ikke bli tatt opp 
befals elever til gjennom gående linje, 
idretts linjen og Sjø heime vernet.
– Men det er frem deles mange linjer å velge 
mellom og Sjø forsvaret har behov for dyktige 
offiserer også frem over, under streker han.
– Noen av linjene som ikke til bys i år, som 

for eksempel idretts linjen, vil komme til bake, 
men gjerne ikke hvert år som tidligere. 
I utdannings virksomheten i Sjø forsvaret 
er Kyst eskadren og Kyst vakten sitt behov 
styrende, for teller sjefen for Sjø forsvarets 
skoler, flagg kommandør Atle Karlsvik.
Det er også strenge krav til den enkelte for 
å konkurrere seg til ut danning, ikke bare 
faglige, men også personlige egen skaper.
– Fremover vil vi også se strengere krav 
for å kunne bestå ut danning i Sjø forsvarets 
regi og generelt en større vekt legging av 
både personlige egenskaper og faglig høy 
profesjon alitet i hele Sjø forsvarets utdannings-
virksomhet.
– Vi setter med andre ord store krav både til 
ut danningens inn hold og relevans, og krav 
til den enkelte elev. På den måten vil vi sikre 
at frem tidens reduserte ressurser blir rettet 
mot de unge menneskene som ser for seg en 
karriere i Sjø forsvaret som vervede, avdelings-
befal eller krigs skoleutdannet befal, for teller 
Karlsvik.

Sikrer høy kompetanse
Antall kadetter på Sjø krigs skolen skal ned 
til maksimalt 50-60 i året, sam tidig som 
Forsvaret inn fører avdelings befal. Sjø forsvaret 
har basert sin fartøys bemanning på et prin-

sipp om høy kompe tanse i alle ledd for deri -
gjennom å kunne seile med reduserte beset-
ninger, det såkalte Lean Manning-konseptet.
– Derfor er det så viktig at vårt frem tidige 
avdelings befal, som på mange måter vil være 
grunn fjellet i Sjø forsvaret, besitte høy fag-
kompetanse innen sitt fag felt, under streker 
Karls vik.

Flere muligheter
Slik han ser det vil den generelle for skjellen 
i fag kompetanse til krigs skole utdannede 
kadetter og avdelings befal neppe være stor.
– Hoved forskjellen vil bestå i at de krigs skole-
utdannede vil få en grundigere leder utdanning 
og et større fokus på sikkerhets politikk og 
helhets forståelse av Forsvarets rolle og 
betydning i samfunnet, sier Karlsvik.
Han under streker at alt befal i Sjø forsvaret vil 
ha utdannings muligheter i frem tiden. Både 
militær fag utdanning i inn- og utland, samt 
sivile studier ved fag skoler, høy skoler og 
universi tet vil være like viktig i frem tiden 
som i dag.
– Hoved rekrutteringen til Sjø krigs skolen blir i 
frem tiden fra vårt befalskorps, så de som har 
gjennomført grunnleggende befalsutdanning 
(GBU) har alle muligheter åpne, sier flagg-
kommandør Atle Karlsvik.
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Vidar Hope
    [vhope@mil.no]  
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Battle Griffin byr på utfordringar
 for dei norske, maritime 

styrkane. Ein heil nederlandsk 
amfibiestyrke skal sikras fri 

tilgang til tronge kystområde. 
Flaggkommandør Trond Grytting 

leiar operasjonen med å få dei 
allierte inn i kriseområda.

Den norske, maritime styrkesjefen vert 
ut fordra i kystområda rundt Trøndelag. Under 
nederlandsk leiing skal nordmennene sikre 
at Nederland får amfibiestyrkane sine trygt 
gjennom tronge, norsk kystfarvatn.

Gir fri tilgong
– Det store, maritime oppdraget er å rykke 
inn i eit kriseområde der det herskar ustabil-
itet og naud. Allierte styrkar blir bedne om 

å yte assistanse, og dette vil vi gjera i høve 
til ein FN-resolusjon, seier Grytting som til 
dagleg er sjef for Kysteskadren og Forsvarets 
innsatsstyrkar/Sjø. Under Griffin-øvinga 
seglar flagg kommandøren med kommando-
fartøyet KV Andenes, der han leier det 
maritime, taktiske leiingselementet 
Norwegian Task Group (NoTG). Den øvste 
sjefen til sjøs er dessutan nederlandsk og 
skal ha kommando over ein heil amfibie-
styrke. Grytting si oppgåve vert å gje desse fri 
tilgong slik at styrken får fullført oppdraget. 

Vidareutviklar Nor-Istar
– Ved å få styrken inn i kystområdet vil vi 
kunne få gjort humanitære operasjonar, 
regulære landoperasjonar saman med 
øvrige landstyrkar og allierte, og nedkjempe 
eller unngå terrortruslar og terrorgrupper 
som opererer i kystfarvatn på land, i sjø og 
i luft, seier han. Grytting held fram med at 
dette også blir eit viktig bidrag med tanke på 
utviklinga av Nor-Istar, som er ein ny norsk 
felles operativ, taktisk ressurs som vert sett 

saman av kapasitetar frå Hæren, Sjøforsvaret 
og Luftforsvaret.
– Eg tykkjer vi har etablert svært gode 
utviklings- og samarbeidskanalar med dei 
andre forsvarsgreinene for å få dette til, 
påpeikar han. 

Den maritime styrkebrønnen under stor-
øvinga inneheld blant anna norske fartøy og 
kampsystem, ein Nato-mineryddarstyrke 
og fartøy frå Nederland og Storbritannia. 
Nordmennene er no klare for å syne ansvar 
og mot, spesielt etter oppvarminga styrken 
hadde langs Vestlandet i forkant av øvinga. 
– NoTG skal vera ein ”advanced force” for å 
rydde veg, slik at amfibiestyrken kan kome 
trygt inn. No er vi klare for å setje i gong med 
jobben, seier Grytting. 

Ventar radikale vendingar 
På Griffin-øvinga skal nasjonane først og 
fremst øve på å operere saman, på land, til 
sjøs og i lufta. Heile skalaen skal dekkast, 
frå høgintensive militære operasjonar og 

Sjøforsvaret kjempar i Trøndelag
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a symmetriske truslar til fredsopprettande og 
fredsbevarande operasjonar. I tillegg skal det 
eksperimenterast med ny teknologi og nye 
konsept.
– Spekteret går frå rein krigføring til å 
oppretthalde ro og orden på same måte som det 
Norge gjer til dømes i Afghanistan, seier gen-
eralløytnant Tomas Colin Archer som er sjef for 
Fellesoperativt hovudkvarter og dermed også sjef 
når Norge inviterer til internasjonal øving.

Kommandøren for sjøstridskreftene, Arild 
Sandbekk, styrer dei maritime kapasitetane 
under øvinga. På dag to av øvinga gav han klart 
uttrykk for kva mannskapa vil oppleve gjennom 
to veker i Trøndelag under presailkonferansen 
om bord på KV Andenes.
– Battle Griffin er ein høgst relevant øving i 
høve Nato Response Force (NRF) og Norwegian 
Task Group (NoTG) sine tiltenkte oppgåver. 
Øvingsområdet langs trøndelagskysten er eit 
svært krevjande område og kvar enkelt del-
takande eining vil bli sett på store prøvar, fortel 
kontreadmiralen som oppfordrar styrkane til å 
vera budd på radikale og uventa vendingar i spe-
let undervegs.

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.

I perioden 1915-25 var nøytralitetsvakten 
under første verdenskrig den viktigste 
hendelsen i Marinen. Mens krigen raste 
på kontinentet hadde nøytrale Norge med 
stort og smått om lag 100 fartøyer mobili-
sert. På regjeringsnivå ble det diskutert om 
Sverige ville alliere seg med Tyskland, og om 
Tyskland eller Storbritannia ønsket havner 
på norskekysten. Det skulle vise seg å bli 
helt andre utfordringer å stri med. Marinen 
opererte hovedsakelig fra Trøndelag og 
sydover. De krigførende ble ikke gitt til latelse 
til å benytte norsk territorialfarvann, 
og Marinens virksomhet besto 
i å patruljere åpne farvann, 
desarmere, senke eller berge 
drivende miner, praie orlogs-
fartøyer som seilte i norsk 
farvann, visitering og eskor-
tering av britiske og tyske 
skip, fiskerioppsyn, og hjelp 
ved havari og brann. 
For å sulte britene i kne 
innledet tyskerne den uinn-
skrenkede ubåtkrig i 1917, 
hvorpå også USA kom med i krigen 
på vestmaktenes side. Britene måtte 
begynne konvoiering av matvare- og kull-
transporten over Nordsjøen, og Marinen 
påtok seg å eskortere britiske konvoiers 
ankomst og avgang fra norske havner og 
over åpne kyststrekninger. Denne tjenesten, 
samt at vi tillot den britisk-amerikanske 
mine sperren fra Storbritannia å gå helt inn 
i vårt territorialfarvann, gjorde Norge til en 
”nøytral alliert” som utfordret våre diplo-
matiske evner.
I 1918 ble Marinen også brukt som orden 
politi mot egne landsmenn i Kirkenes hvor 
det brøt ut uroligheter grunnet bolsje vistiske 
sympatier blant norske arbeidere. En annen 
oppgave var å plukke opp drivende lik 
etter kamphandlinger i nære havområder. 
Jyllandslaget som fant sted mai/juni 1916 
utenfor den danske øya ble utkjempet m ellom 
tyske og britiske marinestyrker. Britene vant 
slaget, men mistet flest fartøyer. Mange av 
likene skylte inn langs sørlandskysten, og 
noen helt til Østfold. Gravsteiner er fortsatt å 
se etter dette slaget.

Antimilitarismen fikk grobunn
Den norske handelsflåten spilte en sen tral
 rolle under krigen, og redernæringen 
b lomstret grunnet den risikable transporten. 
Inntektene gjorde at enkeltgrupper fikk svært 

god råd, i grell kontrast til størsteparten 
av befolkningen med forverrede livsvilkår. 
Dette ga ytterligere næring til antimilitar-
ismen som allerede før krigen hadde festet 
grep. Det gjorde ikke situasjonen bedre at 
nøytralitets vakten krevde ekstrabevilgninger, 
og motstanderne heller ville benytte midlene 
til samfunnsnyttige tiltak som f. eks. sykehus 
i dårlig forfatning. Ikke ukjent retorikk i dag 
heller. Storbritannia var så avhengig av den 
norske handelsflåten at de tilbød å kjøpe 
hele flåten, noe som ble avslått og heller 

resul terte i nye halvnøytrale avtaler. 
Mange handelsskip ble senket og 

2000 norske sjømenn mistet 
livet. Tyske ubåter senket 

mest t onnasje med oppsikts-
vekkende 10 mill tonn.
Da 1. verdenskrig endte 
kl 1100 den 11. november 

1918 skulle dette være 
krigen som gjorde slutt på 

alle kriger. 10 millioner sivile 
og 8,5 millioner soldater ble 

drept. Historier fra massakrene 
som utspilte seg, bl a i skytter-

gravene i Frankrike, spredte seg rundt 
i verden. I slaget ved Somme 1. juli 1916 falt 
det bare på britisk side 60 000 soldater på én 
dag! Kanskje ikke så rart antimilitarismen 
fikk grobunn.

Løytnantene tok ansvar
Høsten 1923 ble den såkalte 
Løytnantsklubben stiftet med formålet å 
arbeide for Marinens personell og frem-
tid. Deres frittalende utspill vakte både 
be geistring og harme, og var ikke alltid like 
karrierefremmende. Et av deres senere 
utspill var i 1942 med Løytnantsbrevet, som 
ga en flengende kritikk av regjeringens 
handle måte både før og under 2. verdenskrig. 
Flere har i ettertid savnet klubben og mener 
den i dag, kanskje mer enn noen gang, ville 
hatt sin berettigelse.
Med freden ble agitasjonen for å legge 
ned Forsvaret stadig mer fremtredende. 
Verneplikten ble kortere og fartøyer ble 
liggende til kai som klenodier over svunnen 
storhet. Den glødende viljen for en slagkraftig 
marine ble erstattet av det brukne gevær på 
jakkeslaget. Medlemskap i Folkeforbundet fra 
1920 ga oss likevel en kollektiv sikkerhet som 
krevde et minimumsforsvar for medlems-
landene. Norge var ikke alene om å redusere 
militærmakten.

Fra nøytralitetsvakt til antimilitarisme
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BATTLE GRIFFIN
Battle Griffin er Forsvaret sin største 
fellesøving i år og held fram frå 
21. februar til 12. mars. I alt 14 
nasjonar deltek, tre av dei er Partnership 
for Peace-nasjonar (PfP-land). Av Nato-
land finn vi vertslandet Norge, USA, 
Storbritannia, Romania, Belgia, Tyskland, 
Frankrike, Spania, Italia, Nederland, 
Polen og Danmark. PfP-landa som 
deltek er våre naboland Sverige og 
Finland samt Sveits.

VIKTIG: Flaggkommandør Trond Grytting (t.h.) mener 
øvelsen vil bli et viktig ledd i utviklingen av Nor-Istar.



Tage Henningsen
    [thenningsen@mil.no]  

Blir du invitert med på tur i en 
undervannsbåt må du ta visse 

forhåndsregler. Tropper du opp 
i sjøstøvler, har pakket klærne 
i ryggsekk og har med deg av -

kuttede blomster til skips sjefen 
får du nemlig ikke være med. 

Overtro har tradisjonelt spilt en viktig rolle 
om bord på undervannsbåtene og frem-
deles holdes det liv i de gamle historiene. 
Nåde den som for eksempel skulle være 
så uheldig å nevne ordet ”hest” eller bære 
ryggsekk om bord. På undervannsbåt betyr 
det nemlig ulykke, og de uheldige synderne 
slipper i beste fall unna med en messebot.

For noen år siden var det en ubåt som 
opplevde at det var mye som gikk galt om 
bord. Besetningen lette overalt på båten og 
klarte til slutt å finne en ryggsekk brakt om 
bord av en ubetenksom gjest. Først etter at 
besetningen hadde hevet ryggsekken over 
bord, til gjestens store fortvilelse, begynte 
tingene å gå som normalt igjen.

Historien er på sett og vis typisk for miljøet 
om bord på ubåtene. Overtro har nemlig 
alltid hatt en sterk posisjon i ubåtmiljøet. Av 
den grunn må ting som forbindes med død, 
fordervelse og gravferd unngås om bord. 
Bryter en reglene, for eksempel ved å gå 
med ryggsekk, må en bøte på skaden ved å 
betale messebot. 

– Det må sies at ingen egentlig er helt 
sikre på hvorfor ryggsekker er forbudt, 
men det har nå engang alltid vært slik. 
De som b ryter reglene må uansett betale, 
gjerne i form av en flaske med brennevin, 
forteller kommandørkaptein Hans Christian 
Kjelstrup i Undervannsbåtflotiljen.

Strengt forbudt med hest
Ettersom døden er et tabuområde er 
det heller ikke tillatt med prester (leder 
begravels en) eller avkuttede blomster 
(legges over graven). Når det gjelder hester, 
blir de i ubåtmiljøet bare referert til som 
”Hmhm-dyret”, og det er ikke tillatt med 
verken bilder eller gjenstander som kan 
assosieres med dyret. Hesten trakk nemlig i 
gamle tider gravkisten.
– Plystring er også strengt forbudt om bord 
på en ubåt. Delvis fordi det kan forveksles 
med en luftlekkasje, altså en mer praktisk 
forholdsregel, men også fordi det ifølge 
gammel overtro kan oppfattes som om man 
plystrer etter vinden og påkaller storm og 
uvær, sier Kjelstrup.

Listen over forbudte ting omfatter også 
en del praktiske gjenstander. Tropper en 
u vitende opp med paraply og sjøstøvler kan 
en være sikker på at en får høre det.
– Paraplyer blir sett på som noe som kan 
påkalle uvær og sjøstøvler noe som kan 
påkalle en lekkasje. Det skal ikke under 
noen omstendigheter være vann om bord 
på ubåten, så hvorfor beskytte føttene, spør 
kommandørkapteinen.

gammel overtro

Bank i bordet
Det er vanlig å si «bank i bordet» 
(engelsk: knock on wood) når 
man ønsker å for sikre seg om at 
en tenkt uheldig hendelse ikke 
kommer til å skje i virkelig heten. 
Deretter banker man som regel 
fysisk i bordet. Men hva skal man 
gjøre der som det ikke finnes noe 
skikkelig bord eller tre verk å 
banke i? 

Om bord på U-klassen (en av for-
løperne til Kobben-klassen) fantes 
det av brann messige årsaker ikke 
noe inn redning med skikkelig tre-
verk. En av skips sjefene på disse 
båtene var meget over troisk og 
måtte få om bord et tre stykke som 
han kunne banke i hver gang han 
følte dette var nød vendig. Dermed 
ble det montert opp et stykke eik 
i messen, som sjefen brukte flittig 
i etter tid. Tre stykket fikk raskt 
tilnavnet «Banke treet» om bord.
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Gamle fiskertradisjoner
Selv om en del er typisk for ubåt, stammer 
mye av overtroen fra gammel norsk fisker-
tradisjon. Reimund Kvideland, pensjonert 
p rofessor i folkloristikk, mener mye av 
overtroen kan tilskrives forskjellen mellom 
land og hav.

– Generelt kan man si at det som tilhører 
sjøen ikke skal assosieres med det som til-
hører landet. Hesten er for eksempel helt 
klart et landdyr, ikke et vanndyr. Sjøen var 
meget farlig i gamle dager, ettersom fiskerne 
benyttet små, åpne båter som mer eller 
mindre var i bølgenes vold. Det var derfor sett 
på som lite smart å befatte seg med noe som 
kunne forbindes med døden, eksempelvis 
en prest. Når det gjelder forbudet mot rygg-
sekker, mener noen det har å gjøre med å 

forberede seg på en lang reise, noe som ofte 
bringer tankene hen til døden, forteller han.
Heller ikke kvinner var særlig velkomne om 
bord i gamle dager, verken på fiskebåter eller 
ubåter.
– Kvinner var et fremmedelement som hadde 
en sterk tilknytning til hjemmet på land. De 
hørte ikke hjemme i et mannsdominert fisker-
miljø. På dette området har man heldigvis 
latt tradisjonene vike for den moderne opp-
fatningen om kjønnenes likestilling, forteller 
professoren.

Tar det med et smil
Hvis en ikke kjenner noe særlig til under-
vannsbåtmiljøet, kan det være nærliggende 
å tro at overtro er noe som tas svært seriøst 
og høytidelig blant ubåtpersonell. Kjelstrup 
mener det ikke er tilfellet.

– For utenforstående personers ved-
kommende kan nok det hele virke som 
blodig alvor der og da. I virkeligheten er det 
pr esentert med et glimt i øyet, de fleste er 
såpass opplyste at de skjønner at det hele 
egentlig er tull. Fokuset på overtro er i bunn 
og grunn et folkloristisk innslag som skaper 
litt stemning i hverdagen, forteller han.

Kommandørkapteinen mener dette er en av 
årsakene til at en velger å beholde de gamle 
tradisjonene.
– De fleste kjenner hverandre godt om bord 
på en ubåt. Det er et godt samhold og de aller 
fleste er innstilte på å skape et best mulig 
miljø om bord. Miljøet legger opp til at tradi-
sjonene blir ivaretatt og senere overlevert til 
nye generasjoner, avslutter han. 
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FY-LISTEN
- alt som har med hester å

  gjøre, inklusiv bilder

- paraplyer

- sjøstøvler

- plystring

- ryggsekker

- prester

- avkuttede blomster
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PORTRETTET    AKKURAT NÅ    PORTRETTET    AKKURAT NÅ   

NAVN: Ole Jørgen Eikanger
ALDER:  38 år
FRÅ:  Askøy
GRAD:  Orlogskaptein
FAMILIE:  Kona Eva og tre sønner (7,5,3).
STILLING:  Rekrutteringsoffiser i Sjøforsvarets 
skoler 

BAKGRUNN: 
Befalsskole, Sjøkrigsskole I og II, 
nasjonalt langkurs, nasjonalt logistikkurs, stabsskole 
del 1, samt andre kurs av kortere varighet. Operativ 
bakgrunn som tredjekommanderende på minerydder og 
skipssjef og divisjonssjef på MTB. 

EN VANLIG ARBEIDSDAG: 
- Er jeg på kontoret er det mye stabsarbeid for sjefen 
for Sjøforsvarets skoler. Mye tid går også med til å rep-
resentere Sjøforsvaret i det som har med rekruttering-, 
utdanning- og profileringsarbeid i Forsvaret. 

INTERESSER: 
- Interessene er mange, som for eksempel dykking, 
friluftsliv  og seiling, men det blir ikke lenger så god tid 
til det. Vi prioriterer å bruke tid sammen med familie 
og venner. De andre interessene får jeg heller ta opp 
igjen senere. 

MIN BESTE TJENESTE: 
- Det å være løytnant og sjef på kanonbåt ga en utrolig 
god følelse av mestring, selv om det var vanvittig mye 
arbeid og slit. 

KORDAN BØR SJØFORSVARET UTVIKLE SEG? 
I omstillingen som nå pågår burde vi satt av tid til å 
definere verdikjeder til det vi skal gjøre. All aktivitet 
som ikke leverer til denne verdikjeden bør vi kutte ut. 
Dette kan bety at vi må kutte ned på alle unødvendige 
administrative ledd også i den «spisse» delen av 
organisasjonen. Vi må bli flinkere å utnytte synergier 
i organisasjonen slik at vi ikke jobber dobbelt opp og 
lager konkurrerende miljøer innenfor sammenfallende 
fagfelt. Sjøforsvaret må bli flinkere til å prioritere 
personellet.  Tar vi ikke personellet på alvor i omstilling 
taper vi i lengden. 

 AKKURAT NÅ: 

Rekrutteringsoffiser Ole Jørgen Eikanger

Aktuell fordi: Har fått Sjøforsvaret til å innse at rekruttering 
ikke bare er noe man driver med når man 
mangler dyktige folk eller søknadsfristen 
nærmer seg, men en langvarig prosess for 
å selge Sjøforsvaret i ungdomsmiljøet. 
Det har resultert i at Sjøforsvaret ikke 
lenger mangler søkere til enkelte linjer, 
men faktisk kan velge og vrake.
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Katrine Gramshaug
    [kgramshaug@mil.no]  

 PORTRETTET    AKKURAT NÅ    PORTRETTET    AKKURAT NÅ
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Rekrutteringsoffiseren
Den operative offiseren har satt 

spor etter seg som rekrutteringssjef 
og gjort det til noe langt mer enn 

skolebesøk og utdanningskataloger. 
Selv betegner han det hele som 

et lite sidesprang fra en eller så 
trofast operativ karriere.

For da orlogskapteinen fikk telefon fra flag-
gkommandør Karlsvik som trengte en stødig 
offiser til å fylle rollen som rekrutteringsoffiser i 
Sjøforsvarts skoler måtte han bare si ja. 
– Å jobbe med rekruttering har egentlig ikke 
særlig status i organisasjonen. Jeg kom fra en 
stilling i MTB-prosjektet og det er klart at det å 
jobbe med anskaffelser av strukturelement blir 
sett på som mye mer «sexy» enn det å drive 
rekruttering, forteller Ole Jørgen Eikanger, uten 
å virke som det bryr han i noe særlig grad.
– Det er i grunnen rart, påpeker han, at selv om 
Sjøforsvaret sier at personellet er den viktigste 
ressurs så blir det ikke sett på som så viktig å 
jobbe med folk.

Vil bevege ungdommen 
Ole Jørgen Eikanger (38) har fått vist seg som 
rekrutteringsoffiser. Under Forsvarsutstillingen 
2004 var det for eksempel én stand folk 
husket mer enn noen annen. I kjelleren på 
messeområdet på Hellerudsletta var Ole Jørgen 
skipssjef på en nesten egenbygd «skute» og 
satte mer spor etter seg enn flere dekar med 
hærutstillinger. Orlogskapteinen har også fått 
ungdom over hele landet til å lese Sjøforsvarets 
nye rekrutteringsavis JOIN! og synes det er tøft å 
gå med mørkeblå t-skjorter hvor det står «Join! 
Marinen». 

Hvordan har du fått det til?
– Jeg ønsker å gi en positiv holdning til Forsvaret 
og rive ned noen av mytene. Mange tror 
fremdeles at Forsvaret stort sett bare består av 
befal som gir ordrer og roper ut kommandoer. 
Denne myten har gjerne blitt forsterket når 
Forsvaret kommer på skolebesøk. Da har det 
troppet opp noen barske offiserer i uniform 
med studiekatalogen under armen som elevene 

nesten har vært litt redd for å ta kontakt med. 
Denne trenden er Forsvaret nå i ferd med 
å snu med god hjelp fra Sjøforsvaret egen 
rekrutteringsoffiser. 
Ole Jørgen understreker at det han «selger» er 
en verdi og en fremtid. Mange vil fremover bli 
rekruttert gjennom førstegangstjenesten og når 
de da har fått en positiv opplevelse av Forsvaret 
når de kommer inn, vil det kunne påvirke om de 
har lyst til å bli værende i Forsvaret. 
– Vi vil bevege ungdommen. Når vi er ute 
på stand så forsøker vi å lage litt aktivitet 
og ikke bare stå å snakke. Det kan være så 
enkelt som en ro-maskin. Jeg har tro på at vi 
i større grad klarer å bevege ungdommen på 
den måten og på den få de til å forbinde noe 
positivt med Forsvaret. 
Det er bare en sjelden gang han selv er med 
på utdanningsorienteringer og messer. 
– Jeg er jo alt for gammel til at ungdommen 
vil snakke med meg, men når jeg er ute på 
stands så opplever jeg at foreldre liker godt å 
få informasjon av en som meg, og ikke de aller 
yngste rekrutteringsoffiserene. 

Har medvind 
2005 er likevel et spesielt år for utdannelses- 
og rekrutteringsvirksomheten i Sjøforsvaret. 
I forhold til i fjor skal det tas inn 80 færre elever 
på befalsskolen som følge økonomisk usikkerhet 
og overgangen til avdelingsbefalordningen. 
Samtidig er Sjøforsvaret populært som aldri før 
og det mangler ikke på kvalifiserte søkere til 
noen av linjene. 
– Eksternt rir vi på en medgangsbølge. Mange 
ønsker seg inn i Forsvaret og vi har mer 
enn nok søkere til hver ledig plass. Selv om 
søknadstallene til krigsskolen gikk litt ned i år er 
det fremdeles mer enn 20 søkere per plass.
Likevel mener han at Sjøforsvaret fremdeles 
må fokusere på rekrutteringsarbeidet.
– Rekruttering er viktig året gjennom og ikke noe 
Sjøforsvaret bare skal bruke tid på når vi virkelig 
mangler folk eller i månedene før søknadsfristen 
går ut. Det handler like mye om å profilere 
Forsvaret på en positiv måte slik at det pirrer 
ungdommen til å selv velge å gå videre og søke 
aktivt etter informasjon om muligheter de har 
til utdanning. 
 Orlogskapteinen forteller at hele Forsvaret 
har blitt mye mer målrettet i hele 
rekrutteringsarbeidet den siste tiden.
– Når vi for eksempel har åpent skip så skal 

ungdommen møtes på en slik måte at det gir 
mersmak. Er det en klasse med teknisk linje så 
vil vi helst at de blir møtt med noen som jobber 
med dette. Fokuset er rettet mot hvordan det er 
å tjenestegjøre om bord, og ikke bare hvor 
langt og bredt fartøyet er. 
Ole Jørgen er godt fornøyd med at også de 
operative ute på fartøyene har tent på ideene 
og berømmer at de ser nytten av å fokusere på 
rekruttering i en ellers så hektisk hverdag. 
– Det har vært lett å få med seg de ute på 
fartøyene. De synes dette er artig og har stilt 
positivt opp på endringene. 

 Hard jobbing 
I 2000 var det foreløpig slutt på operativ tjeneste 
for Ole Jørgen. Etter han kom fra Sjøkrigsskolen 
i 1988 hadde han gått gradene på MTB og sluttet 
som divisjonssjef i 26. MTB-skvadron. 
– Jeg har aldri jobbet så målrettet over så lang 
tid som da jeg endelig ble skipssjef på MTB. 
Det var en virkelig stor følelse av mestring å 
bestå sjefskurset. Det var en helt spesiell da jeg 
seilte ut alene for første gang. Det var litt sånn 
som da man fikk sertifikat og kunne ta den aller 
første kjøreturen alene. Men det å være sjef på 
havet betyr også et skremmende stort ansvar. 
– Det er mange tøffe tider når du er sjef alene 
på havet. Jeg har aldri vært så sliten og jobbet 
så mye som da jeg var skipssjef. Det krever 
enormt mye. Men det er dette vi er utdannet for, 
og vi trener for å kunne tåle langt tøffere forhold 
enn det vi vanligvis kommer ut for når vi seiler i 
fredstid. 
Ole Jørgen har ikke helt klart å holde seg borte 
fra sjøen som rekrutteringsoffiser heller. Under 
Blue Game i fjor så seilte han som skipssjef 
gjennom hele øvelsen.

– Det var kjekt å komme ut på sjøen igjen.
– Jeg hadde en litt morsom opplevelse da vi 
seilte i fjor. Siden vi lå i Horten en dag så tok 
jeg like godt med meg hele besetningen opp 
på Marinemuseet. Der ligger det jo en 
«gammel» Storm-klasse MTB som jeg husket 
kjempegodt og var veldig kjent med, men som 
ingen andre i besetningen hadde sett før en 
gang. Da følte jeg meg litt gammel! 
Til sommeren gir Ole Jørgen rekrutterings-
stafett-pinnen over til andre.
- Det er klart det er veldig viktig å ha ansvaret
 for rekrutteringen. Sjøforsvaret som 
organisasjon er nødt til å ha et fokus på dette. 



24 NR.2/2005 IMARINEN

FO
TO

: M
A

R
IA

N
N

E 
D

YB
D

A
H

L,
FM

S

BERGEN: I løpet av to måneder har 
han besøkt avdelinger i Bardufoss, 
Bodø, Stavanger, Rena, Oslo og 
Trondheim. 2. februar var turen 
kommet til Bergen og Haakonsvern. 
Forsvarssjef Sigurd Frisvold legger 
vekt på å være til gjengelig, synlig og 
kommunisere.
– I den situasjonen vi er nå, med et 
mer forbruk på rundt 950 millioner 
kroner i 2004, er det ekstra viktig å 

møte lederne ute ansikt til ansikt. 
Vi må få frem at vi skal være løsnings-
orienterte og ha fokus på å få mest 
mulig forsvars effekt av hver krone. 
Og ikke minst: Holde humøret oppe! 
sa generalen. – Det blir oppfattet 
positivt blant personellet at forsvars-
sjefen besøker oss, noe som kommer 
frem gjennom oppmøtet her i dag, 
mener Åsmund Andersen, sjefen på 
Haakonsvern.

Leser du 
presseoppslagene

 om Forsvaret?
Espen Storholm,
menig, KNM Bergen
– Jeg leser dem ofte, det er inte ressant. 
Det er litt synd at det skal gå utover 
Marinen etter som de største budsjetts-
sprekkene er i Hæren.

Håkon Kiil,
velferdsassistent Haakonsvern
– Jeg leser dem alltid. Det er interessant 
fordi jeg selv er i For svaret og dette går 
direkte ut over min hver dag. Dessuten er 
det gøy å lese om kontro versielle temaer.

Kjell Bruheim, matros, KNM Oksøy
– Etter som jeg jobber her skulle det 
bare mangle at jeg leste dem. Det må 
imidler tid sies at skips sjefen er dyktig 
til å informere oss, så som regel er vi 
ett steg foran pressen.

Eivind Nilsen,
kvartermester, KNM Alta
– Jeg velger å ikke lese dem. Jeg tror 
faktisk ikke på det som står. Du hører én 
ting innad i organisa sjonen, og en annen 
ting utenfor. For meg virker det som om 
det pressen skriver er bløff.

Frank Hove,
løytnant i Minedykkerkommandoen
– Jeg leser opp slagene med interesse, 
etter som milliard sprekken går utover 
øvelses aktiviteten vår direkte. Uansett 
forsøker jeg å gjøre jobben min så godt 
som mulig. Man må gjøre det beste ut av 
det hele.

PÅ TOKT MED TELEMARK BATALJON
BERGEN: Telemark bataljon stiller 
personell og kompetanse til rådighet 
for MTB-kommandoen øvelse 
Battle Griffin. Nå utnytter Hæren og 
Sjøforsvaret hverandres kompetanse.
– Fargen på uniformen er av under-
ordnet betydning. Det er kompetansen 
som er viktig, og den må vi lete etter 
på tvers av forsvarsgrenene. En soldat 
er tross alt en soldat.
Det forteller sjefen for MTB-kom-
mandoen, kommandørkaptein Helge 
Tonning. Årsaken til samarbeidet er 
at Telemark bataljon har kompetanse 
innen Forward Air Control (FAC), som 
enkelt forklart er en metode for å 
styre fly inn mot et mål. Samarbeidet 
innebærer at fem befal inklusive utstyr 
vil bli stilt til disposisjon for MTB-
 kommandoen.

BRITENE INVESTERER I 
NYTT TORPEDOSYSTEM
Surface Ship Torpedo Defence (SSTD) 
er navnet på det nye systemet som 
inkluderer svært sensitive, akustiske 
sensorer. Disse skal slepes etter far-
tøyene og identifisere plasseringen av 
en innkommende torpedo. Den britiske 
type 23-fregatten HMS Westminster er 
det første fartøyet som får montert
SSTD-torpedoen, som vi erstatte 
dagens Sonar 2070-system. Prosjektet 
vil koste 65 millioner pund og hele 65 
fartøyer vil få montert systemet i løpet 
av de neste to årene. Det er satt av tre 
uker til montering på hvert fartøy. Det 
nye systemet skal beskytte de britiske 
marinefartøyene de neste 25 årene, 
skriver Defence News.

NYTT LIV FOR KOBBEN-UBÅTENE
OSLO: KNM Svenner ble overført fra 
det norske til det polske sjøforsvaret i 
2003. Nå patruljerer den Middelhavet 
som en del av operasjon Active 
Endeavour under navnet ORP Bielik. 
Overføringen av de norske ubåtene til 
Polen er en suksesshistorie – både for 
Polen og Norge. 
– Dette markerer vår vilje og evne til å 
hjelpe en ny alliansepartner inn i Nato, 
og understreker hvor viktig samar-
beidet mellom Polen og Norge er, sier 
generalinspektøren for Sjøforsvaret, 
kontreadmiral Jan Eirik Finseth, som 
legger til at den polske marinen har 
mottatt ubåtene på en eksemplarisk 
måte.

KAN DELTA INTERNASJONALT
Ni personer med kompetanse innen 
NCAGS har skrevet under freds-
tjenestekontrakt. Det vil si at NCAGS 
nå kan bli sendt ut i interna sjonale 
operasjoner for første gang. 
- Vi har inngått beredskaps kontrakter 
med ni personer. Vi kan dermed 
imøtekomme de forpliktelsene som 
Forsvarsdepartementet inngikk med 
henblikk på NCAGSÐ bidrag til NRF 5 
og 6 under Styrkegenereringskonfera
nsen 2004, forteller Kenneth Lyssand 
i Minekrigsflotiljen. Kristian Evjen er 
blant dem som har signert. 
- Grunnen til at jeg skrev signerte 
er at arbeidet NCAGS gjør er viktig. 
Uten den sivile skipsfarten stopper 
verdensøkonomien opp. Vår oppgave 
er å sørge for at den sivile skipsfarten 
kan seile så uhindret som mulig i krise-
situasjoner, forteller han. 

www.marinen.no www.marinen.no 

Deltakere fra USA og de baltiske landene 
var med i Indre Troms da dykkere trente på 
å hente opp flybomber fra en isbelagt elv. 
Den kalde fornøyelsen er et ledd i en mine-
dykkerøvelse for å uskadeliggjøre eksplo-
siver. Kapteinløytnant Reidar Olsen, plan- 
og øvingsoffiser i Minedykkerkommandoen, 
fremholder samtreningen med allierte 
kolleger som noe av det mest verdifulle ved 
øvelsen. - Dette er nasjoner vi må påregne 
å samarbeide med, sier han. 

Frisvold på Haakonsvern-visitt Iskald eksplosivrydding
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- Norge får en topp moderne marine. 
Men den tekniske kvaliteten hjelper lite 
om det ikke er penger til øvelse og drift. 
Innerst i Sjøforsvarets ledelse er det 
sterk bekymring for at Stortinget ikke 
kommer med de driftsmidler som er 
lovet. 
NUPI-forsker Ståle Ulriksen til Aftenposten 3. 
februar. 

– Det verste i omstillingsprosessen vi 
nå er inne i, og som vi ser fortsettelsen 
av, er at de som er lojale blir straffet. De 
som ikke følger direktivene fra ledelsen 
sitter igjen som vinnere. Avdelings-leder 
for Norsk Tjenestemannslag i Ramsund 
Keth Inger Marstrøm til avisen Fremover 27. 
januar. 

- I forhold til de utfordringer vi står 
overfor, er vi bedre forberedt. Vi er i 
ferd med å få en helt annen kvalitet 
på de fartøyer vi har, når det gjelder 
å utføre de oppdrag vi står overfor. En 
sammenligning antall for antall synes jeg 
blir meningsløs.
Bjørn Hernes (H) til Aftenposten 3. februar om 
debatten om antall fartøyer i Sjøforsvaret. 

- Når han drar ligger jeg søvnløs i noen 
netter. Og når han kommer tilbake igjen 
bråvåkner jeg om natten og skvetter 
til når jeg ser han i sengen, og tenker: 
«Hvem i alle dager er du?»
Forsvarsfrue Inger Markhus til Bergens 
Tidende 10. februar om hvordan det er 
å være gift med en offiser.

Ble stridsbåtsjefer
BERGEN: Eirik Eidem er en av fire nye 
skips sjefer for Strids båt 90. To lange 
januar uker av sluttet årets sjefs kurs 
langs Vest landet. Fokuset på under-
visning har vært så stort den siste tiden 
at 22-åringen nå lurer på om han frem-
deles har venner der ute.
– Med høy aktivitet til klokken elleve om 
kvelden, nærmest hver dag i tre måneder, 
kan jeg ikke akkurat si at jeg har hatt 
noe liv. Det blir spennende å se om jeg 

frem deles har noen kamerater, sier han. 
Januar været har utfordret sjefs elevene 
og ingen dager har vært like, ifølge 
elevene selv.
– Dersom vi skal regne sammen hvor 
langt vi har seilt, så blir det fra Bergen 
til Harstad og til bake igjen. Altså 1500 
nautiske mil, Eidem. De øvrige strids båt-
sjefene er Charlotte Nordbø Myr (23), 
Snorre Føreland (21) og Harald Holm 
(21).

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

LARS ANDRE FLATEN,
vernepl. journalist

lflaten@mil.no
T:  55 50 39 46
M: 908 47 023

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
Kommandørkaptein Lyder Karlsen (42) er utnevnt til kommandør i 
Sjøforsvaret og tar over som sjef for Trøndelag heimevernsdistrikt nummer 
12. Karlsen kom fra stillingen som sjef for plan- og CIMIC-staben ved 
Landsdelskommando Sør-Norge.
Kapteinløytnantene Odvin Nilsen (35) og Johan Jøran Nøstvik (41) har med 
virkning fra 2. februar tiltrådt i skipssjefsstillingene på det nye havgående 
kystvaktfartøyet KV Harstad. Orlogskaptein Atle Sommer (37) tar over som 
sjef for 22. MTB-skvadron. Sommer kom fra stillingen som stabsoffiser i 
Norwegian Task Group.
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Tage Henningsen
    [thenningsen@mil.no]  
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Rekruttskolesjef Terje 
Landmark mener 

Sjøforsvaret er tjent med å 
gjennomføre et avsluttend e 

intervju ved endt førstegangs-
tjeneste. Målet er å kartlegge 

de vernepliktiges opp-
fatninger av Sjøforsvaret 

som arbeidsplass.

– Forsvaret skal i fremtiden 
rekruttere en del av befalskorpset 
fra vernepliktsmassen som er inne 
til førstegangstjeneste. Et viktig ledd 
i denne internrekrutteringen må 
være å kartlegge de vernepliktiges 
holdninger og oppfatninger av 
Sjøforsvaret som fremtidig arbeidsplass, 
forteller Terje Landmark, sjef for 
KNM Harald Haarfagre.Sjøforsvaret 
får inn 2000-3000 rekrutter hvert år. 
Rekruttskolesjefen mener derfor at et 
eventuelt sluttintervju er en ypperlig 
anledning til å få massiv respons på en 
rekke spørsmål.

– Ved å gjennomføre et intervju på 
slutten av førstegangstjenesten kan 
vi systematisere tilbakemeldinger, 
som vi deretter kan ta til etterretning. 
Hvor mange kan tenke seg å fortsette i 
Sjøforsvaret? Hvorfor kan du tenke deg, 

eventuelt ikke tenke deg, Sjøforsvaret 
som arbeidsplass? Dette er spørsmål vi 
med letthet kan få svar på gjennom et 
sluttintervju, og noe vi som organisasjon 
er tjent med å gjennomføre, forklarer 
han.

Veier tungt
Områdetillitsvalgt for Rogaland, ULM 
Øyvind Dyrnes, er i utgangspunktet 
svært positiv til Landmarks forslag.
– Generelt vil jeg tro et sluttintervju kan 
gi verdifulle opplysninger om forvaltning 
av menige. Synspunktene til soldatene 
bør alltid veie tungt når en vurderer 
forslag og ordninger, særlig når det 
gjelder dem selv. Forsvaret bør alltid 
være interessert i å få til en helhetlig 
tilbakemelding på førstegangstjenesten, 
forteller Dyrnes.
– Kanskje vi også får mulighet 
til å se nærmere på noen av de 

SLUTTINTERVJU? Menige om bord på KNM Trondheim er positivt innstilt til å måtte gjennomføre et sluttintervju før de dimitterer. 
– Det blir en måte for Forsvaret å danne seg et helhetlig bilde, sier Joakim Brevigh Nilsen (fremst), maskinist og tillitsvalgt.  

Tør Sjøforsvaret gi disse sluttintervju?
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Linn Pollard tjeneste gjør om bord på 
den gamle mine leggeren KNM Vidar, 
som i dag fungerer som kommando-
fartøy i en av Natos to stående 
minerydder styrker.

Hvilken tjeneste har du?
Jeg er artillerist og dekks jente. Vi får skyte under 
øvelser og holde våpen systemene ved like. Samtidig 
gjør jeg annet som trengs på dekk, som for tøyning 
og vedlikeholds arbeid.

Hva ser du frem til?
Jeg ser frem til å opp leve ting. Snart er det Battle 
Griffin, og da kommer det til å skje mye spennende. 
Ellers gleder jeg meg litt til å se venner og familie 
igjen når jeg kommer hjem.

Hva gjør du på fritiden?
Det blir mye lesing og film. 
Dessuten sover vi mye på fritiden.

Den mest positive opp levelsen som verne pliktig?
Alt som har med Nato-operasjonen å gjøre. 
Jeg har aldri hatt det så kult som nå.

Og den verste?
Det må være at vi får veldig lite søvn noen ganger. 
Når du har fri og ønsker å sove, ringer kanskje 
alarmen og du må delta på øvelse. Det er også litt 
kjedelig å gå sjø vakt når det er veldig kaldt ute.

Har Marinen endret deg?
Jeg mener selv at jeg har blitt mer tål modig og 
ansvars full. Jeg tror det skyldes at jeg til bringer mye 
tid sammen med for skjellige typer mennesker som 
ser anner ledes på ting. Det er veldig lære rikt.

Hva skal du gjøre når du dimmer?
Jeg har ikke helt bestemt meg ennå, men å gå videre 
med utdanningen min på båt høres ganske fristende 
ut. Men det gjenstår å se når jeg dimmer.

GASTEN
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oppsiktsvekkende punktene som 
kom frem i vernepliktsundersøkelse
n, og ta fatt på arbeidet med å luke 
de vekk, slik at vi får en verneplikt å 
være stolte av, fortsetter han.

Dyrnes peker på at sluttintervjuet 
kan spille en rolle sammen med den 
allerede vedtatte tjenestesamtalen, 
som skal være en oppdatering på 
hvordan den vernepliktige etter 
halvveis utført førstegangstjeneste 
har skikket seg.
– Sett i sammenheng med 
tjenestesamtalen vil en kunne få 
bedre med seg soldaten sin utvikling 
over tid, og slik ha et godt grunnlag 
også ved vurdering av soldaten når 
det gjelder rekruttering til videre 
tjeneste, forteller han.

Forventinger og virkelighet
Informasjonssjef Dan Iversen fra 
Vernepliktsverket ønsker alle 

tiltak som bedrer ulike forhold 
ved befalsutdanning under 
førstegangstjenesten velkommen.
– Vernepliktsverket mener dette 
vil være et bra tiltak for å få et 
bedre grunnlag til å rekruttere 
soldater til befalsutdanning og 
eventuelt et senere engasjement 
som befal i sjøforsvaret. I dag gir 
Vernepliktsverket alle som deltar 
på sesjon og ved innkalling til 
førstegangstjenesten informasjon 
om muligheten for befalsutdanning. 
En utfordring vil være at de 
forventninger som skapes gjennom 
kommunikasjon med ungdommen 
før de møter til tjeneste, stemmer 
med virkeligheten, sier Iversen, som 
også tror de andre forsvarsgrenene 
kan være interessert i de erfaringene 
som høstes.

MADLA: Nylig ble de splitter nye 
kasernene på KNM Harald Haarfagre 
erklært for åpnet. De nye forleg-
ningene skal huse alle de verne-
pliktige mannskapene i Rogaland.

Det innebærer at alle faste mann-
skaper i Rogaland blir samlet på 
ett sted og at forlegningene på Sola 
blir avviklet. De tre nylig oppførte 
b lokkene har tre etasjer og er på 
til sammen 7600 kvadratmeter. 
Bygningene vil til sammen romme 
540 sengeplasser og 13 kontor-
arbeidsplasser for troppsbefal.

– Bygningene er planlagt med tanke 
på fleksibilitet. Bygningene varmes 
opp med vannbåren varme, og er 
tilknyttet leirens fjernvarmenett. 
Hver etasje har støttefunksjoner som 
pusserom, oppholdsrom og vaske- 

og tørkerom, forteller Per Egil Steen, 
sjef i Forsvarsbygg Utvikling vest.

Områdetillitsvalgt Øyvind Dyrnes 
fikk æren av å klippe over snoren, en 
handling som markerte at kasernene 
offisielt var åpnet. Deretter ble det 
omvisning på bygget og servering av 
to store marsipankaker med bilder 
av de nye kasernene som dekora-
sjon. Orlogskaptein Halvor Bergby, 
EBA-koordinator i Rogaland, var 
blant dem som koste seg. 
– Det er herlig å se realiseringen av 
noe vi har holdt på med så lenge. 
Jeg er meget fornøyd med bygn-
ingene, med tanke på rammene vi 
måtte forholde oss til. Dette er en 
investering som vil tjene Sjøforsvaret 
på sikt, sa han.

av Eirik Bondø

ÅPNET NYE 
REKRUTTSKOLEKASERNER
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HER BYGGES VERDENS RASKESTE KRIGSSKIP
På Umoe Mandal er nå produksjonen av Sjøforsvarets nye MTB-er i full gang.

Mens KNM Skjold ligger på land og blir oppgradert, støpes moduler til de fem resterende fartøyene.

Missiltorpedobåtene bygges i glassfiber og 
produseres i moduler som til slutt settes 
sammen til et ferdig fartøy. Akkurat nå 
produseres skroget på KNM Storm, mens 
prefabrikkeringen av de andre fartøyene er 
i gang. 

Teknologien er i verdensklasse og verftet 
bruker mange lag med glasfiber for å få det 
sterkt nok. Ved hjelp av vakuuminjeksjon 
suges matrise (lim) gjennom dukene og 
resultatet er at matrisen trenger gjennom 
og limer duken og kjerne sammen. På 
denne måten blir materialet både lett og 
sterkt. 

Seriefartøyene er en forbedret utgave av 
prototypen KNM Skjold. Blant annet er 
fremdriftsmaskineriet endret fra to store til 
fire mellomstore gassturbiner. Akterskipet 
blir bygd om for å integrere NSM-systemet, 
dekket er forsterket og bauen endret noe. 
I tillegg er broen på prototypen byttet ut, 
samt at noen mindre justeringer er blitt 
gjort på innredningen.
Fra 2008 skal seriefartøyene seile ut 
fra sørlandsverftet med tre måneders 
mellomrom. Fartøyene vil da være 
utrustet med et komplett våpensystem 
bestående av våpen, sensorer, samband, 
stridsledelsessystem, navigasjonssystem.

Vannjettinntaket 

gjøres klar for 

montering. 

Marius Resberg 
Olsen er sjef på 
KNM Skjold. 

Skjold-klassen bygges i flere moduler som til slutt settes sammen til et ferdig fartøy. 


