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Brått var dermed freden i den vestlige verden brutt, og USA hadde, for første gang på over
100 år, krigshandlinger på eget territorium. Den etterfølgende effekten av angrepet, samt
ringvirkningene i vår del av verden, viste hvor sårbart et moderne og demokratisk samfunn
er for angrep eller trusler av en slik karakter. Uventet var også hendelsen på den måten at
USA, som jo oppfattes å være det land som vil komme andre NATO-land til unnsetning i
en krise eller krig, nå er landet som trenger støtte. 

Og USA fikk stor sympati og en historisk støtte, av både alliansepartnere og tidligere
motstandere til å gjengjelde angrepene ved å bruke militære styrker for å bekjempe
terrorismen. Terrorangrepene har ført til at NATO, for første gang i historien, definerer
angrepet til å komme under Atlanterhavspaktens artikkel V. 

Hendelsen synliggjør klart at trusselen for terrorangrep, slik den blant annet er beskrevet
i St.prp 45, nå for alvor er blitt en del av det nye sikkerhetspolitiske kart. I en stadig mer
globalisert verden er altså de potensielle trusler ikke blitt færre. De er flere og langt mer
uoversiktlige enn tidligere.

Internasjonale operasjoner
Sjøforsvaret deltar i dag i STANAVFORLANT med KNM «Narvik», og med KNM
«Hinnøy» i MCMFORNORTH. For Sjøforsvarets del har terrorangrepet blant annet ført
til at det er tilbudt å utvide Norges deltakelse i STANAVFORLANT. Dette innebærer at 
vi vil kunne delta på kontinuerlig basis med en fregatt ut 2002. Utdanningen av mann-
skapene på KNM «Bergen» vil derfor bli framskyndet, slik at fartøyet vil kunne overta 
for KNM «Narvik» i januar neste år. KNM «Bergen» vil da kunne seile i styrken, til KNM
«Trondheim» overtar, som opprinnelig planlagt i august 2002. KNM «Hinnøy» i MCM-
FORNORTH erstattes etter planen i midten av desember. 

Norge har også tilbudt å kunne stille med en ubåt til støtte for STANAVFORLANT/
MED dersom det blir anmodet om det. Denne er allerede meldt inn som en av 2 ubåter til
NATOs reaksjonsstyrker. Videre inngår i denne styrken én minerydder, fire MTBer, logi-
stikkfartøy, og spesialstyrker i Forsvarets innsatsstyrker/Sjøforsvaret (FIST/SJØ). Totalt
utgjør dette omtrent 440 mann, og alle enheter skal ha en reaksjonstid på mindre enn 30
dager. Sjøforsvaret deltar også hvert år i mineryddingsoperasjoner i Latvia, Litauen og
Estland. 

Forsvarsbudsjettet
Når det gjelder Forsvarsbudsjettet, er jeg optimist. Signalene fra samarbeidsregjeringen er
entydige når den erklærer at den vil sørge for at forsvarsstrukturen som Stortinget vedtok
13. juni, blir finansiert. Bak Stortingets vedtak den 13. juni stod dessuten et nær samlet
Storting. Jeg ser ingen grunn til å mistro våre folkevalgte på at de vil stå bak den beslutning
som de har fattet. Det er derfor min oppfatning, at det nå er både politisk vilje og evne til 
å følge opp vedtakene om Forsvarets framtidige oppgaver og struktur. 

Jeg synes derfor heller ikke det er grunn til å henge med hodet for Forsvarets ansatte.
Tvert om er de politiske signalene så klare, at det er på tide at vi skuer ut over dagens
omstillingshorisont. Vi skal rette blikket over
horisonten – mot det forsvar vi som fagfolk skal
drive – det forsvar som også er det sikker-
hetspolitiske verktøy Stortinget har bestemt 
vi skal være.

Kjell-Birger Olsen
Kontreadmiral
Generalinspektør for Sjøforsvaret

Kjære kollega
Det er nå drøyt to måneder siden terrorangrepet på USA. En hel
verden i sjokk fikk overført TV-bildene av angrepet rett hjem i stua. 
For i all hovedsak hele verdens befolkning var dette en umenneskelig
handling, som resulterte i at over 6000 uskyldige mennesker ble drept.
Et fåtall fanatikere feiret resultatet. 
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Mønstret på sistereis
– Klokken var fire om morgenen. Jeg sov og ante fred og ingen fare. Plutselig begynte alarmklokkene
å kime og rødlyset å blinke. Uten at jeg helt skjønte hva skjedde, inntok angrepslaget posisjonene
sine. Da skvatt jeg skikkelig til!

Og den som skvatt – det var den
medfarende om bord på KNM
«Svenner», som i juni var under
transitt fra Arendal og marine-
mesterskapet til hjemmebasen
Haakonsvern og opplagsbøya. For
det som for undervannsbåten var
siste operative seilas, var for 19-
åringen Johan Jørgensen Årreberg
førstereis om bord på en UVB.

Forrige skoleår var han elev i
avgangsklassen ved Steinerskolen 
i Oslo. I stedet for avsluttende
eksamener, arbeider Steiner-elevene
med en større fordypningsoppgave
hele siste året. Johan valgte å jobbe
med u-båter og deres tekniske og
historiske utvikling. Sensor for
oppgaven var en imponert flagg-
kommandør Jørgen Berggrav.

– Etter mitt syn har han nedlagt
et utrolig samvittighetsfullt arbeide 
i oppgaven. Det er tydelig at han

har levd og åndet for dette, uttaler 
han.

Utrolig opplevelse
Men prikken over i’en var selvsagt
da GIS inviterte Johan Jørgensen
Årreberg til en ubåtseilas, en opp-
levelse som han i ettertid betegner
som «fantastisk, uforglemmelig og
rik på opplevelser». 

– Besetningen var veldig hyggelig.
Det var tydeligvis liten forskjell på
menig og befal, og med godt sam-
spill mellom alle om bord. Og
maten, ja den var veldig, veldig bra,
oppsummerer «ubåtnovisen».

Selv fikk han førstehåndserfaring
som operatør på dybderor og sonar
da sjansen bød seg. Og opplevelsene
gjorde inntrykk:

– Det var spennende under dykk-
ingen å se når den ene dybdemål-
eren tok over for den andre, etter

hvert som båten beveget seg meter
for meter nedover i dypet.

Og for Johan er ønsket om
forsvarsgren enkel – vi skal ikke se
bort fra at han velger å fordype seg
utenfor bøkene flere ganger!

Av: Ola K. Christensen 

Johan Jørgensen
Årreberg fikk
seile med KNM
«Svenner» sin
siste seilas.
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Æresprisen utdeles årlig ved avslut-
ningen av Forsvarets stabsskoles del
to, det såkalte «felles videregående
stabskurset». Prisen går til den beste
eleven, som vurderes etter både fag-
lige og sosiale egenskaper. I år gikk
prisen, som deles ut av Forsvars-
sjefen, til orlogskaptein Ketil Olsen.
Det er første gang denne prisen går
til en elev fra Sjøforsvaret, etter 
at det ble felles stabsskole for alle
våpengrenene for seks år siden. 
– Det har vært et omfattende opp-
legg, med et bredt spekter av temaer.
Vi har både lært alt fra sikkerhets-
politikk til fellesoperasjoner, forteller
en Olsen som er meget fornøyd med
skoleåret. Orlogskapteinen som før
stabsskolen var sjef for 26. MTB-
skvadron har allerede fått opprykk
til kommandørkaptein og jobb som

sjef for Taktikkutviklingsavdelingen
ved KNM Tordenskjold. 

Best i det sjøoperative
Ved årets skole var det til sammen
62 elever, hvorav 18 var fra Sjøfor-
svaret. Som en del av utdanningen
er det egne temaer som knytter seg
til «sin våpengren». Beste elev i
denne delen for Sjøforsvaret var
orlogskaptein Geir Olav Skorstad.
For denne innsatsen fikk han ABBs
sjøoperative pris og GIS’ crest.
Prisene ble delt ut av direktøren for
ABB og Generalinspektøren for
Sjøforsvaret (GIS). – Drømmen er
på sikt utenlandstjeneste, forteller
Skorstad. Han fikk nylig opprykk
til kommandørkaptein og arbeider
nå i den nye Fellesstaben ved
Forsvarets overkommando.

Skorstad tjenestegjorde tidligere ved
Trondenes øvingsavdeling.

Av Ole Andreas Uttberg

Ærespris til MTB-mann
Orlogskapteinene Ketil Olsen og Geir Olav Skorstad sluttet
begge for et år siden siden som sjefer i den operative delen
av Sjøforsvaret for å studere ved Forsvarets stabsskole. I juni
kom hederen: Ærespris og crest.

Litt spesielt er det at Sjøforsvaret er
relativt sterkt representert i en land-
operativ styrke som KFOR, ikke
minst siden operasjonsområdet er
uten kystlinje. Årsaken er at da Joint
Command North i Stavanger ble
tildelt oppgaven som kjernehoved-
kvarter i KFOR HQ, ble offiserene
tildelt gjøremål mest mulig tilsvarende
sine daglige oppgaver.

– Utfordringene og oppgavene 
som utføres her nede er ikke ulike 
de vi jobber med til daglig hjemme i
NATO-hovedkvarteret, sier komman-
dørkaptein Hans Christian Helseth.

Han forteller at som om bord på et
fartøy, er det viktig å holde oversikten
og kunne foreta prioriteringer. Men
erfaring fra landoperasjoner er intet
krav. Sterk arbeidskapasitet og gode
engelskkunnskaper er andre nød-
vendige egenskaper.

– Dagene kan være lange, men til
gjengjeld får man en unik innsikt i
fredsbevarende operasjoner i et godt,
fellesoperativt miljø. Å tjenestegjøre
under en norsk sjef er spesielt moti-
verende, siden en slik anledning neppe
vil by seg på lang tid, fortsetter han.

I hovedkvarteret dekket Sjøfor-
svaret stillinger på mange felt, og var
representert i kommandogruppen,
planavdelingen, etterretningsstaben
og andre sentrale avdelinger. 

– Jeg kan anbefale alt personell 
fra Sjøforsvaret å søke stillinger her.
Har du egenskapene som kreves for 
å gjøre en god jobb om bord, vil du
også passe inn her, sier Helseth.

7. oktober overlot general Skiaker
styringen til franske hender, og en
epoke i norsk militærhistorie er over. 

Av Øyvind S. Johansen

Sjøforsvaret i KFOR HQ
Det siste halvåret har Norge hatt ansvar for KFOR-styrken på Balkan. 
Noe mindre omtalt er Sjøforsvarets deltagelse i Kosovo.

Fra venstre: Kvm Terje Hatvik, KK Per Christian
Ringard, KK Hans Christian Smith-Sivertsen, Kvm Kjetil
Buvarp, KK Svein Solheim, KK Per Christian Borgen og
KK Hans Christian Helseth. OK Helge Arnli og KK
Svein Mandelid var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Foto: Combat Camera Team.

Orlogskaptein Ketil Olsen ble tildelt Forsvarssjefens
ærespris av Sigurd Frisvold.
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Nytt om navn
Ny sjef for Militærmisjonen 
i Brüssel
Viseadmiral Eivind Colin Hauger-
Johannesen vil fra det tidspunkt
Forsvarsdepartementet bestem-
mer overta stillingen som sjef for
Militærmisjonen i Brüssel. Vise-
admiralen har i dag stillingen som
stabssjef i Forsvarets overkom-
mando.

Ny sjef for Fellesstaben i
Forsvarets overkommando
Kontreadmiral Jan Reksten vil fra
det tidspunkt Forsvarsdeparte-
mentet bestemmer, tiltre stillingen
som sjef for Fellesstaben i For-
svarets overkommando. Reksten
har i dag stillingen som Kom-
mandør for Sjøstridskreftene i
Sør-Norge.

Ny kommandør for Sjø-
stridskreftene i Nord-Norge
Flaggkommandør Alv Håkon
Klepsvik er utnevnt til midlertidig
kontreadmiral, og har overtatt
stillingen som kommandør for
Sjøstridskreftene i Nord-Norge
(KOMSJØNORD). Klepsvik
kommer fra stillingen som
Kystvaktinspektør.

Sjef for Kysteskadren
Flaggkommandør Arild Sandbekk
begynte 1. august i stillingen som
sjef for Kysteskadren (SJKE).
Sandbekk hadde tidligere stilling
som Marineinspektør.

Ny sjef for KNM Tordenskjold
Flaggkommandør Jan Eirik
Finseth overtok 1. august stil-
lingen som sjef for KNM Torden-
skjold. Finseth kommer fra stil-
lingen som Kystartilleriinspektør.

Sjef for Kyststridsflotiljen
Midlertidig kommandør Nils Johan
Holte er utnevnt til kommandør i
Sjøforsvaret, og tiltrådt i stillingen
som sjef for Kyststridsflotiljen i
Kysteskadren. Holte kommer fra
stillingen som sjef for Felles
operasjonsstab ved Forsvars-
kommando Nord-Norge.

Sjef for Minekrigsflotiljen
Kommandørkaptein Geir Erik
Flage er utnevnt til kommandør i
Sjøforsvaret, og tiltrådt i stillingen
som sjef for Minekrigsflotiljen i
Kysteskadren. Flage kommer fra
stillingen som nestkommander-
ende ved Sjøkrigsskolen.

Ny adjutant hos HKH
Kronprinsen
Kapteinløytnant Anders Flågen
begynte 1. september i stillingen
som adjutant for HKH Kronprins
Haakon.

Nye orlogskapteiner
Arnt Einar Iversen
Arnold William Norvalls

Nye kapteinløytnanter
Kari Furulund
Roger Hoel

Avskjed i nåde etter nådd alder
eller etter innvilget søknad om
avgangstiltak

Kontreadmiral 
Ove Steen Olsen

Flaggkommandør 
Petter Andreas Ask
Ivar Steinsland

Kommandør 
Bjørn Brekke
Jan Steinar Fjerdingren
Martin Mørch Gamnes
Jan H Gulliksrud
Carl Magne Hansen
Bjarne Jølner
Tormod Kaaløy
Erik Langum
Tor Arne Moe
Terje Meyer Nilsen
Magne Dag Steinsland
Bjarne Tingvoll
Paul Tungset Visnes

Kommandørkaptein,
m/kommandør 
Eilif Christiansen
Finn G Engebretsen
Olav Fredrik Fredriksen 
Arne Langeland
Terje Sanne

Kommandørkaptein
Tor Gunnar Eide 
Terje Grepperud 
Arne Gundersen 
Ole Christian Halse
Knut Henning Hansen
Ragnar Hoff
Tor Lien 
Arne Ness
Finn Norstad
A S Olsen 
Tom Quarsten
Bjørn Rathem
Torstein Seim
Svein Carl Sivertsen
Jan E Steder
Gunnar Svendsen
Tor Ubbe

5

Klipprunden
Tre kriger
Jeg skal føre tre kriger på en
gang. Den første er en intern
drakamp mellom alle departe-
mentene. Å få den summen
Forsvaret faktisk er lovet. Den
andre krigen er krigen internt 
i Forsvaret mellom de ulike
forsvarsgrenene. Den tredje
krigen er den virkelige. Den som
gjelder artikkel 5-situasjonen.
Forsvarsminister Kristin Krohn
Devold til Dagens Næringsliv
20.10.01.

På paradetur i Washington DC
Politiets følgebåt med 300 HK 
i hekken hadde ikke sjanse til 
å følge når «Skjold» slapp løs
noen av sine 12.000 hester

fordelt på to gassturbindrevne
vannjet i hekken på dette high-
tech-skroget.
Halvor Elvik, Dagbladet
31.10.01.

Tang og tare, krabber 
og småfisk
– Er det noe å klage på? 
Vet du ikke at folk betaler i dyre
dommer for å spise den samme
maten på eksklusive restau-
ranter?
Kapteinløytnant Hans Georg
Indresand om kystjegermat,
Aftenposten 13.10.01.

Begrenset petroleumsforsvar
– Vi har relativt få fartøy. Det
mest nærliggende er jo fregatter,

men kun «Bergen» er tilgjen-
gelig. U-båtene kan kun gjøre 
en observasjonsjobb. Vi har ikke
andre fartøy som  er beregnet 
på havgående operasjoner.
Kontreadmiral Jan Reksten til
Dagens Næringsliv 14.09.01.

– Situasjonen blir helt anner-
ledes, men det vil ta år. Man kan
si vi er på bedringens vei.

I mellomtiden er beskyttelse av
olje -og gassinstallasjoner et for-
midabelt ansvar som langt over-
stiger vår kapasitet.
GIS, kontreadmiral Kjell-Birger
Olsen til Dagens Næringsliv,
18.09.01.

Økte utfordringer
– Vi vurderer utvidelse av terri-
torialgrensen til 12 nautiske mil. 
Det betyr også økte utfordringer
for Kystvakta, og må følges opp
ressursmessig.
Utenriksminister Thorbjørn
Jagland til Bladet Vesterålen,
05.09.01.

Kvinner inn i Forsvaret
– Like viktig som å få flere
kvinner inn i Forsvaret, er det å
sørge for at de kvinnene som er 
i Forsvaret, ønsker å bli.
Politisk rådgiver i Forsvars-
departementet, Tonje Westbye, 
i Aftenposten 04.09.01.

Prisutdeling ved BSKA
26 kvartermestere ble i år ut-
eksaminert fra Befalsskolen for
Kystartilleriet. 

Kvm Roger Ødegård Lervik
(bildet) fra Bergen ble kullets
beste elev, og fikk tildelt
BSKAs crest, samt «Flagg-
kommandørens kikkert» som
bestemannspremie, gitt av
sjefen for Sjøforsvarsdistrikt
Sør, flaggkommandør Pål
Henning Sæthre. Kommandør-
kaptein Knut Henning Hansen
foretok overrekkelsen. 

Kvm Lars William Lilleby 
fra Kapp mottok ærespris som
beste offiser fra BSKA etter
grunnleggende befalsutdan-
nelse. Æresprisen, i form av en
offiserssabel, gis av Kystartil-
lerioffiserenes Forening (KOF).

«Nytt fra Sjøforsvaret» gratulerer!
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Kjartan Sildnes

Nye veier for
fremtidig befal
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Befalsskolen for Marinen (BSMA) og Befalsskolen for Kystartilleriet (BSKA)
går nye veier når elevene skal velges ut. Aspirantene spiller nå en aktiv rolle i
evalueringen av seg selv og sine medaspiranter. 

I aspirantperioden fokuseres det i år
primært på seleksjon, og aspiran-
tene er aktive deltakere i denne
prosessen. De må uttale seg om seg
selv og de andre på laget, samtidig
som de blir fulgt og vurdert av en
veileder.

– Dette er nytt av året, og inngår
som én del av et sivilt grunnfag i
organisasjon og ledelse som skolene
nå arbeider med å få godkjent for
befalsskoleutdanningen, sier sjefen
for BSMA, kommandørkaptein
Espen Brick-Johnsen.

Uvant evaluering
Karakteren «vurdering under aspi-
rantperioden» består av de tre
elementene egenvurdering, kamerat-

vurdering og offisersvurdering. De
fem parameterne aspirantene blir
vurdert etter er evne til å vise
initiativ, skape tillit, ta beslutninger,
håndtere usikkerhet og vise omsorg.

Evalueringsmetoden viser seg å
være uvant og ubekvem for ung-
dommene når de må komme med de
nødvendige tilbakemeldingene om
sine medaspiranter. 

– Det er vanskelig å sette ord på
hvem man liker best og hvem man
ikke liker, sier aspirant Kjartan
Sildnes (20). 

Therese Tindvik (18) er enig, og
synes det lett kan bli for mye nega-
tivitet. 

–Jeg synes det er vanskelig å
vurdere de andre på laget. Og helst



7

Therese Tindvik

Bilder fra Øvelse
«Stress»i aspi-
rantperioden.

har jeg lyst til å fokusere på det
positive, sier hun.

Kortere aspirantperiode
Nytt av året er også at Sjøforsvarets
befalsskoler har valgt å slå sammen
sine aspirantperioder. Dette er det
første steget i sammenslåingen av 
de to skolene, som neste år vil gå
under navnet Befalsskolen for Sjø-
forsvaret (BSS).

Dessuten er aspirantperioden
redusert fra fem til tre uker. Dette
følger opptaksmodellen til Befals-
skolene i Hæren, som har gjennom-
ført aspirantperioder av denne
lengden med gode resultater. 

– Vi gjør dette for å spare penger,
samtidig som det gjør oss mer sam-

kjørte med andre militære og sivile
skoler, sier Brinck-Johnsen.

Blant annet er skyteopplæringen
redusert, noe som fører til at kost-
nadene relatert til ammunisjon blir
mindre. Pengene skolen sparer
under opptaksperioden kommer de
som blir tatt opp som elever til gode
senere gjennom økt opplæring som
følge av kostnadsreduksjonen.
Ulempen er at aspirantperioden
ikke lenger gir godkjent rekruttut-
danning. De som ikke blir tatt opp,
overflyttes derfor til KNM «Harald
Haarfagre», hvor resten av utdan-
ningen gjennomføres. 

Av Stein Rørvig og Øyvind S. Johansen
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Som en del av undervisningen reiser
hvert år elever fra BSMA på skole-
tokt for å tilegne seg grunnleggende
erfaring fra sjøen. De siste årene 
har det vært vanlig å benytte seg av
KNM «Horten», men denne er
fjernet fra sin funksjon som skole-
fartøy. Derfor har skolen sett etter
alternative løsninger for å slippe sine
elever til på vannet. Valget falt i år på
de tre seilskutene «Svanen», «Havn-
øy» og «Anna Kristina». Alle ble
bygget rundt forrige århundreskifte,
og legger en historisk ramme rundt
utdannelsen av fremtidens befal.

Nærkontakt med elementene
Elevmassen ved skolen ble delt i to,
og omtrent 50 elever deltok på hvert
av toktene, som fant sted i Oslo-
fjorden, langs Sørlandskysten og 
i svensk farvann. 

Formålet med seilasene er å til-
egne seg praktiske kunnskaper i sjø-
mannsskap og starte utviklingen i
lederskapsfaget. I løpet av toktene
vil teorien prøves ut i reelle situa-
sjoner, og naturelementene merkes
på kroppen. Slik får undervisningen
enda mer tyngde og relevans for
elevene.

– Elevene er delt inn i en lags-
struktur de kjenner fra før. De vil
arbeide i små miljøer, og komme
enda tettere innpå hverandre. Slike
forhold er godt egnet til gruppebyg-
ging, og gir en god start på leder-

skapsfaget, forteller leder for årets
andre tokt, kapteinløytnant Rino
Johansen.

Forventninger og erfaringer
Mens Johansen avklarer de siste
detaljene med sine kollegaer, står
elevene på brygga og venter på å
komme om bord og i gang.

– Beveger denne bryggen seg, eller?
Stemningen er fin, og humøret godt.
Det er ingenting å si på at de nå skal
kjenne på bølgene. For enkelte er
det første gang på et større fartøy,
og usikkerheten rundt sjøsyke preger
noen litt – men ikke verre enn at
smilet kommer i første rekke. Heller
ikke gråvær og duskregn legger noen
demper på forventningene. Men
først om ti dager vil forventning ha
blitt til erfaring.

Elevene fra operativ bransje retur-
nerte fra sine ti dager ettermiddagen
før, og lovordene om seilasen ble
ikke spart. Etter aspirantperioden og
en måned på skolen føltes det godt
med et friskt avbrekk fra hverdagen,
selv om luksus er et fremmedord i
denne sammenhengen. Stuet tett
sammen på banjeren, mer eller
mindre sovende i hengekøyer eller
på dørken, er det ikke unaturlig om
enkelte motsetninger kommer til
overflaten.

– Selv om man må ta ekstra hen-
syn, blir man også bedre kjent med
hverandre, så det gikk fint!

Med fortiden inn i fremtiden
Siden ombyggingen av KNM
«Horten», har skipet fungert som
skolefartøy for BSMA. Dette året
markerer en endring av denne
praksisen, og trolig vil ikke KNM-
fartøyer benyttes som skoleskip
lenger. Derfor kan fremtiden ligge 
i fortidens hender. Et samarbeid
mellom Sjøkrigsskolen (SKSK) og
den fremtidige Befalsskolen for
Sjøforsvaret (BSS) der man benytter
større seilskuter som «Christian
Radich», «Statsraad Lemkuhl» 
og «Sørlandet» på lengre tokt kan
bli løsningen lenger frem i tid.

– Det er klart at bruken av et
KNM-fartøy i forhold til alterna-
tiver som dette har sine fordeler og
ulemper. Blant annet går elevene
glipp av en del KNM-relaterte
rutiner og oppgaver som ikke gjen-
nomføres med denne løsningen.
Dette vil de måtte ta igjen når de
eventuelt skal i tjeneste på fartøy,
forteller sjef ved BSMA, komman-
dørkaptein Espen Brinck-Johnsen.

Men elevene klager ikke på opp-
levelsen – litt sjøsprøyt, vind og vær
får dem ikke til å bukke under.

Og om de skulle ønske de heller
var i Hæren? – NEI! 

Dét skulle vel være en grei
beskjed til skoleledelsen om for-
nøyde elever.

Av Øyvind S. Johansen

En fornøyd leder
for operativ

bransje – kaptein-
løytnant Rino
Johansen, klar 

til å lede BSMA-
elevene på tokt.

Elevene ved
Befalsskolen

for Marinen
har vært på

skoletokt med
gamle seil-
skuter. Slik

fikk mange sin
første erfaring
med kreftene

på sjøen.

Med vind i hår og seil!
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Antall ansatte er redusert fra 66 til
ca 50 personer. Og hovedårsaken er
at nær sagt all kompetanse innen
personell- og mobiliseringsforvalt-
ning er overført til felles elementer
som Personell- & økonomistaben
(P&Ø) i FO og Vernepliktsverket.
Noe av den strategiske kompetansen
er dessuten overført til Fellesstaben.
For SST innebærer organisasjons-
endringen også en helt ny måte å
jobbe på, hvor produksjon står i
fokus. – Det er viktig at brukerne
ute får forståelse for hvordan vi nå
jobber, og vet hvem som er ansvar-
lig for de ulike prosesser og opp-
gaver som blir utført i SST, sier
stabssjef i SST, flaggkommandør
Anders S Veel. Like viktig er det 
at avdelingene ute vet hva vi ikke
lenger gjør, legger han til.

Styrkeprodusent
Generalinspektøren for Sjøforsvaret
(GIS) skal fortsatt styrkeprodusere
Sjøforsvarets del av Forsvarets
krigsstruktur. I dette ligger det å
gjennomføre pålagt fredsvirksomhet
og stille operative enheter til dispo-
sisjon for Øverstkommanderende
for å kunne løse freds-, krise- og
krigsoppdrag nasjonalt og inter-
nasjonalt. SST er GIS´ sentrale 
ledelsesapparat for å styre Sjøfor-
svarets avdelinger. Staben skal først
og fremst legge forholdene til rette
for at alle avdelingene ute kan
utføre sin del av jobben.

Balansert Sjøforsvar
Forsvarssjefen gir oppdrag til, og
tildeler økonomiske midler til GIS.
GIS reformulerer i sin tur disse
oppdragene og foretar nødvendige
prioriteringer internt i Sjøforsvaret.
Dette gjelder både personell, inves-
tering og drift. Et nøkkelord i denne
sammenheng er å skape balanse
mellom de ulike avdelingene, for 
at forsvarsgrenen som helhet skal
kunne løse Sjøforsvarets oppgaver.
Et eksempel er å sørge for at
skolene får nødvendig midler til 
å produsere personell med riktig
kompetanse, samtidig som de
operative enhetene får midler til 
å utøve fredsoppgaver, drive øvelser

og være tilstede langs kysten.
Samtidig er GIS Forsvarssjefens
nærmeste rådgiver i sjømilitære
spørsmål, og SST må derfor ha
nødvendig maritim fagkompetanse. 

Tre hovedprosesser og fem
faggrupper
Tidligere bestod SST av en Plan-
avdeling og en Personell- og utdan-
ningsavdeling samt stabsstøtte. Den
nye staben(se organisasjonskart)
består nå av en vertikal akse med
tre prosesseiere; Rådgivning &
Planlegging, Iverksetting & Styring
og Kvalitetssikring. Ut fra disse 
går det seks prosesser; Struktur,
Produksjonsplan, Produksjons-
styring, Personell & Utdanning,
Evaluering & Veiledning og For-
bedringstiltak. Langs den horison-
tale aksen er det fem faggrupper;
Maritime kapasiteter, Organisasjon,
Log & Infrastruktur, Personell 
& Kompetanse og Økonomi &
Analyse. 

Etter hvert som prosessene
utføres, henter prosesslederne ut
nødvendig kompetanse fra fag-
gruppene. Prosessene drives frem-
over i et tidsperspektiv, og personer
fra en eller flere av de fem ulike
faggruppene deltar enten på samme,
eller til ulike tidspunkt. Et møysom-
melig arbeide og god koordinering
kreves for å ikke «overbooke» den
kapasiteten som finnes i hver enkelt
faggruppe. 

Stabssjefen vil med den nye
matriseorganisasjonen, på vegne 
av GIS, styre arbeidet gjennom Pro-
sesseiere og Prosessledere. Det er
viktig at avdelingene ute setter seg
inn i hvilke ansvarsområder disse
personen har. – Henvendelsene til,
og kommunikasjon med SST, skal
gå gjennom de ansvarlige for de
ulike prosessene, sier Veel. Dette er
viktig for å unngå å «jamme» ned
staben. Faglige spørsmål kan
unntaksvis rettes til Faglederne,
legger han til.

Personellaforvaltning
Når det gjelder personellforvalt-
ning, er det ikke lenger SST som
administrerer Sjøforsvarets perso-

nell. Det er nå FO P&Ø som skal
levere personell ut i fra de kunde-
behovene Sjøforsvaret har. – Vi må
gjøre oss noen erfaringer for å se
om ordningen vil fungere som
forutsatt. Kanskje gjør ordningen
det vanskeligere ut i fra at folk også
ønsker å kommunisere direkte med
beordrende myndighet, sier Veel. 

– Foreløpig er vi i startgropen i
arbeidet med å jobbe i matrise, og
gjør oss nye erfaringer hver dag.
Det er mitt håp at ny organisering
og ny måte å jobbe på vil føre til et
bedre produkt, og at brukerne ute
ikke vil merke endringene annet enn
gjennom bedre produkter fra SST.
Organisasjonsformen vil bli evaluert
ved nyttår, og det er viktig med
tilbakemeldinger fra brukerne ute,
avslutter han.

Av: Stein Rørvig

Med fokus på produksjon
Sjøforsvarsstaben (SST) har nå i likhet med hele Forsvarets overkommando (FO), fått en matriseorganisasjon.
Den tradisjonelle firkantorganisasjonen er dermed historie. 

Stabsjef i SST,
flaggkomandør
Anders S. Veel.
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Prosesseier

KOM Vidar Tollefsen
Tlf.: 8723

Fagleder

KK Erling Are By
Tlf.: 8749

Stabsoff. P1

OK Olav Stenvaag
Tlf.: 8750

Stabsoff. P2

OK Vakant
Tlf.: 8751

Stabsoff. T&Ø 1

OK Lars Olof Ekra
Tlf.: 8770

Stabsoff. T&Ø 2

KL Trond Ramsland
Tlf.: 8753

Iverksetting
& styring

Prosesseier

KOM Jon Meyer
Tlf.: 8715

Rådgivning
& planlegging

Prosesseier

KK Jan Roar Bakke
Tlf.: 8741

Kvalitetssikring

Stabssjef
FKOM Anders S. Veel
Tlf.: 8702

Maritime kapasit.

Prosessleder

KK Tor Hugo Bauge
Tlf.: 8746

Eval./veiledning

Prosessleder

OK Petter Abrahamsen
Tlf.: 8713

Forbedringstiltak

Prosessleder

KK Arild Breistein
Tlf.: 8716

Struktur

Prosessleder

KK Morten Einbu
Tlf.: 8717

Produksjonsplan

Prosessleder

KK Anders Lekven
Tlf.: 8734

Produksjonsstyring

Prosessleder

KK Lars Arne Aulie
Tlf.: 8738

Personell & utdanning

GIS
KADM Kjell-Birger Olsen
Tlf.: 8701
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Fagleder

KK Petter Kulseng
Tlf.: 8754

Fagleder

KK Ole Bosse
Tlf.: 8759

Fagleder

KK Hans Peder Mogensen
Tlf.: 8775

Stabsoff. OU1

OK Otto Indstø
Tlf.: 8755

Stabsoff. OPLF/K

OK Kjell Rygge
Tlf.: 8756

Stabsoff. OU plan

KL Ole Martin Mortensen
Tlf.: 8757

Stabsoff. OU plan

KL Odd Arne Aas
Tlf.: 8797

Stabsoff. OU2

OK Jørgen Bratting
Tlf.: 8758

Prosjektoff. OPL

Fen Céline Wergeland
Tlf.: 8692

Stabsoff. TPK1

OK Louise Bastviken
Tlf.: 8766

Stabsoff. TPK2

OK Jarle Vika
Tlf.: 8763

Stabsoff. TPK3

OK Vakant
Tlf.: 8766

Stabsoff. TPK4

OK Per Anders Bakke
Tlf.: 8768

Stabsoff. EBA1

OK Fred Sørum
Tlf.: 8769

Stabsoff. EBA2

KL Kjell Ove Aanensen
Tlf.: 8446

Stabsoff. Plan/policy

OK Bill Ludvigsen
Tlf.: 8778

Stabsoff. Bef. utd.

OK Erik Kopke
Tlf.: 8783

Stabsoff. Kurs

OK Lars Rognan
Tlf.: 8796

Stabsoff. FyFo/sold

OK Vakant

Stabsoff. Fagutdanning

OK Rune Aure Pedersen
Tlf.: 8798

Stabsoff. Pers plan 1

OK Gunnar Kristiansen
Tlf.: 8805

Stabsoff. Pers plan 2

KL Arild Reinertsen
Tlf.: 8804

Fagleder

KK Bjørge Aase
Tlf.: 7416

Senior Stabsoff. Bud

OK Terje Burøy Olsen
Tlf.: 7464

Senior Stabsoff. Dr

OK Terje Hansen
Tlf.: 7532

Stabsoff. Bud

KL Terje Fekene
Tlf.: 7671

Stabsoff. Dr

KL Patrick Synnestvedt
Tlf.: 8041

Stabsoff. Ø.-styring

Lt Vakant
Tlf.: 8090

Førstekonsulent

Sissel Klubben
Tlf.: 8194

Prosjektstilling

Prosjektoff. «Org.»

KK Vakant

Prosjektstilling

Prosjektoff. «Nansen»

Kenneth Nilsen
Tlf.: 0540-4809

Prosjektstilling

Økonomi & analysePersonell & komp.Log. & infrastrukt.Organisasjon

Stabsoffiser

KK Marcus Olsen
Tlf.: 8748

Militærassistent

OK Håvard Kjeldstad
Tlf.: 8709

Presse & info

OK Stein Rørvig
Tlf.: 7178

Adjutant

KL Per Egil Grimstad
Tlf.: 8703

Førstesekretær

Kari Johansen
Tlf.: 8712

Støtte k-punkt

Fen Merete Voreland
Tlf.: 8711

Kontorassistent

UM Fredrik Havstein
Tlf.: 7467

Journalist

UM Øyvind Sæbøe Johansen
Tlf.:7144

Stabsprest

KK Terje Løvstad
Tlf.: 0540-4895

Støtte & stabsprest

Maskinmann

UM Vakant

Konsulent

Vakant

Ajour november 2001

Faks GIS: 23 09 81 57
Faks K-punkt: 23 09 87 26
Militært retn.nr.: 0510
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Maritime kapasiteter 
Faggruppen er ansvarlig for videre-
utvikling og oppfølging av Sjøforsvar-
ets strategiplan, doktriner og retnings-
linjer for maritime operasjoner.
Gruppen skal foreslå endringer i
grunnsyn, doktriner og utvikling av
maritime operasjoner. De skal også
lede saksbehandling relatert til sjø-
operasjoner, samt behandle Sjø-
forsvarets bidrag til internasjonale
operasjoner og koordinere bilateralt
samarbeid. Faggruppen skal støtte og
samarbeide med sivile myndigheter,
og ivareta SSTs interesser innen
Naval Control of Shipping, sjøtrygging
og skipsfartssaker.

Organisasjon 
Faggruppe Organisasjon bidrar med
kompetanse til alle prosessene i SST,
og har tre områder som hovedfokus.
Det første er omstillingen av For-
svaret/Sjøforsvaret. Arbeidet skjer
spesielt på oppdrag fra prosessleder
struktur og produksjonsstyring. Det
andre området er utvikling av OPL/F
og OPL/K. Under dette feltet kommer
all utvikling av OPL/F, som stillings-
beskrivelser og lønn, og som skjer i
Sjøforsvarets OPL/F ved siden av det
arbeidet som utføres av den enkelte
avdeling i forbindelse med omstillin-
gen av Forsvaret. Gruppen gjennom-
fører også forskjellige typer sam-
arbeidsseminarer for avdelinger i
Sjøforsvaret, og på oppdrag fra andre

deler av Forsvaret. Dersom din avdel-
ing trenger støtte til slike aktiviteter
kan dermed faggruppe Organisasjon
bidra til å få gjennomført dette.

Log & Infrastruktur 
Faggruppen skal bidra til styring og
oppfølging av Sjøforsvarets prosjekt-
portefølje for materiellanskaffelser.
Videre bidra med forslag til prosessen
for investering av EBA i Sjøforsvaret.
Gruppen besitter kompetanse knyttet
til materiellanskaffelser av ulike slag.
De skal lede og koordinere kunde-
ansvaret (brukerkrav) overfor For-
svarets logistikkorganisasjon (FLO)
ved materiellanskaffelser, samt
forberede og delta i kontraktsforhand-
linger med FLO. Faggruppen fører

Ansvar og oppgaver

Fem faggrupper

Prosesseier Rådgivning 
& Planlegging
Prosesseieren for Rådgivning &
Planlegging (PE R&P), eller «plan-
sjef», skal lede og organisere arbeidet
med vekt på perspektivplanlegging,
krigs- og fredsstruktur og materiell-
investeringer. Prosesseieren er
stabssjefens (STSJ) rådgiver innen
området, og skal;
• vurdere anbefalte strategiske

beslutninger og fremme disse
• vurdere anbefalinger om

militærdoktrine sett i forhold til
styrkeproduksjon.

• være ansvarlig for perspektivplan-
legging for Sjøforsvaret, dvs 

• vurdere langtidsplaner i Sjøforsvaret
• være utøvende

totalprosjektansvarlig (TPA) for
Sjøforsvarets materiellprosjekter

• følge opp fremdriften i prosessene
krig- og fredsstruktur, herunder plan-
legge omorganisering av Sjøforsvar-
ets organisasjon.

Prosesseieren assisteres av prosess-
lederne for Struktur og Produksjonsplan

Prosessleder Struktur
Hovedoppgaven er å lede og organi-
sere arbeidet i prosessen krigs- og

fredsstruktur, samt utarbeide organi-
sasjonsplan, planverk og direktiver
innen området. Utvikling av en rasjo-
nell og kosteffektiv freds- og krigs-
organisasjon, herunder lønn og freds-
regulativer, samt utarbeidelse av
Sjøforsvarets grunnsyn, doktriner og
retningslinjer for sjømilitær strategi
utføres av denne prosesslederen.
Videre leder han arbeidet med
mobiliseringsdirektiv- og beredskaps-
planer, mobiliseringsforvaltning og
fører kontroll med krigslister. Prosess-
lederen ivaretar også Sjøforsvarets
ansvar mht fellesstyrker. 

Prosessleder Produksjonsplan 
Hovedoppgaven er å organisere og
lede arbeidet i prosessen med å
utvikle GIS´ produksjonsplan, tidligere
DOK 3. I dette ligger det også å plan-
legge anvendelsen av Sjøforsvarets
driftsmidler, samt utarbeide og koordi-
nere SST`s bidrag til Forsvarets lang-
tidsmeldinger. Prosesslederen 
er også ansvarlig for å lede arbeidet
med planlegging, iverksetting og
styring av Sjøforsvarets andel av
Forsvarets materiellplan og EBA-
prosjekter, og å utarbeide
Sjøforsvarets strukturplan. I dette

ligger også ansvaret for usikker-
hetshåndtering i prosjektsammen-
heng.

Prosesseier Iverksetting 
& Styring
Prosesseieren for Iverksetting & Styr-
ing (PE I&S), eller «sjef drift», skal
iverksette og styre den årlige pro-
duksjonen i Sjøforsvaret. Han leder
og organiserer arbeidet med hoved-
prosessene innen iverksetting og
styring, og med hovedvekt på produk-
sjonsstyring, personellrekvisisjon og
utdanning. Videre er han STSJ´råd-
giver innen dette området, og ansvar-
lig for å utarbeide GIS´ produksjons-
avtaler med den enkelte nivå 3 sjef
om nødvendige ressurser for å løse
tildelte oppdrag. Prosesseieren skal:
• gi føringer for hvordan prosessene

produksjonsplan, personellrekvisi-
sjon og utdanning/øving skal
gjennomføres, samt følge
fremdriften i disse prosessene

• vurdere anbefalinger for gjennom-
føring og oppfølging av styringsdia-
loger med nivå 3 sjefer

• følge opp årlige budsjetter og
vurdere anbefalinger for omgrup-
peringsprosesser

Under følger en kort beskrivelse av de tre prosesseiernes og de seks prosessledernes hovedansvarsområder
og oppgaver. Videre gis en beskrivelse av den fagkompetansen som befinner seg i de fem ulike faggruppene.



• vurdere anbefalinger om virksom-
hetsstyring og samhandel

Prosesseieren assisteres av prosess-
lederne for Produksjonsstyring og
Personell & Utdanning

Prosessleder Produksjonsstyring 
Leder styringen av gjeldende produk-
sjonsplan. Dette arbeidet vil bli over-
ført til prosesslederen for produk-
sjonsplan. Han er ansvarlig for å
utarbeide forslag for best mulig an-
vendelse av tildelte ressurser, inklu-
dert økonomi og materiell. Videre er
leder han arbeidet med omgrup-
peringsprosessen, foreslår gjennom-
føring av virksomhetsstyring og
samhandling, samt planlegger og
gjennomfører ressursdialoger.

Prosessleder Personell 
& Utdanning
Prosesslederen er ansvarlig for å lede
arbeidet med å avklare og foreslå
behov for personell, utdanning og
kompetanseutvikling på kort og lang
sikt i Sjøforsvaret. Videreutvikle og
følge opp Sjøforsvarets kompetanse-
plan og personellplan. I dette ligger
det også å implementere overordnede
personell policyer i Sjøforsvaret.

Prosesseier Kvalitetssikring
Prosesseieren for kvalitetssikring skal
utvikle og vedlikeholde Sjøforsvarets
kvalitetssystem. Han evaluerer
gjennomføring og resultat fra Sjø-
forsvarets produksjonsplan, og er
ansvarlig for veiledning og
forbedringstiltak knyttet til styrkepro-
duksjon i Sjøforsvaret. Prosesseieren
er stabssjefens rådgiver, og ansvarlig
for å fremme anbefalinger til nye tiltak
innenfor områder som:
• Sjøforsvarets sikkerhetsstyring (etter

iverksetting i 2002 og påfølgende
evaluering)

• Mobiliseringsplanverket når overført
til SJKE

• Resultatoppnåelse
• Inntil videre vil fokus spesielt bli

rettet mot implementeringen av
Sjøforsvarets sikkerhetssystem i
2002 og oppfølgingen av dette mot
de enkelte avdelingene.

Prosessleder Evaluering 
& Veiledning
Prosesslederen er ansvarlig for å
organisere og lede arbeidet i pro-
sessen evaluering og veiledning. Han
skal foreslå tiltak innen operativ evalu-
ering av maritime ansvarsområder
sett i forhold til Sjøforsvarets samar-
beidspartnere nasjonalt og internasjo-
nalt. Videre skal prosesslederen ut-

vikle tiltak i henhold til Sjøforsvarets
system for sikkerhetsstyring, og samle
og forvalte statistisk grunnlag innen
aktuelle områder.

Prosesslederen arbeider med 
å forbedre og utvikle et system for
Sikkerhetsstyring i Sjøforsvaret
(SSS), som skal være et system for
helse, miljø og sikkerhet (HMS) i 
Sjøforsvaret. 

Han driver også prosessen vur-
dering av operativ evne (VOE), hvor
hensikten er å få en årlig status på
fagmilitær vurdering av Forsvarets/
Sjøforsvarets evne til å løse opp-
gaver som er pålagt av Stortinget.
VOE skal bl a benyttes i Forsvars-
komiteens årlige budsjettarbeid. I
tillegg deltar han i prosessen med
produksjonsplanen med fokus på
kvalitetssikring av selve planen. 

Prosessleder Forbedringstiltak
Prosesslederens hovedoppgave er 
å lede arbeidet i prosessen forbed-
ringstiltak. Han er ansvarlig for for-
bedringstiltak innen operativ evalu-
ering av SSTs ansvarsområder 
i forhold til Sjøforsvarets samarbeids-
partnere nasjonalt og internasjonalt.
Videre for forbedringstiltak iht Sjø-
forsvarets system for sikkerhets- og
kvalitetsstyring, samt å fremme forslag
til forbedring av styrkeproduksjon.

også kontroll med at fremdrift og
utgifter for materiellprosjekter er iht
godkjente planer.

Personell & Kompetanse 
Gruppen har et faglig ansvar i perso-
nellrelaterte forhold og kompetanse-
oppbygging i Sjøforsvaret. Grunnlaget
for personellrammene er gitt i Perso-
nell og kompetanseplanen som
skisserer fremtidens utfordringer innen
personellforvaltningen. Faggruppen
bidrar i policy-arbeid, velferdsrelaterte
forhold, fysisk fostring og rekruttering. 

Kompetanseoppbyggingen innbefat-
ter utdanning på alle nivåer fra soldat-
trening til høgskoleutdanning for offi-
serer. Dette innbefatter strukturen i
skolesystemet og utviklingen av fag-

planene på alle utdanningsnivå. I til-
legg administreres prioritering og ut-
velgelse av kursaktiviteter både i inn-
og utland. Faggruppen arbeider opp
mot sivile instanser for krav til serti-
fikater og deltar i Maritim kontakt
forum. Gruppen er også Sjøforsvarets
overordnede fagansvarlige innen
teknologibasert opplæring. I tillegg 
deltar gruppen som Norges represen-
tant i NATO Training Group/Naval 
Sub Group. 

Økonomi & Analyse 
Faggruppen er leverandør av fag-
kompetanse innen økonomi og
analyse til Sjøforsvarets hovedpro-
sesser med hovedvekt på produk-
sjonsplanprosessen. I tillegg er

gruppen Sjøforsvarets overordnede
fagmiljø innen økonomistyring.

I prosessen for produksjonsplanleg-
ging yter faggruppen bidrag for både
kommende budsjettår og planperioden
for øvrig. I tillegg følges tildelinger opp
gjennom det aktuelle budsjettår i form
av rapporteringer og analyser, samt
utarbeidelse av grunnlag for omgrup-
peringer.

Som overordnet fagmiljø innen
økonomistyring, har faggruppen et
ansvar for utvikling av metoder, syste-
mer og retningslinjer med utgangs-
punkt i Forsvarets styringskonsept.
Videre har gruppen et ansvar for å ha
en kontroll med at Sjøforsvarets av-
delinger evner å ivareta eksisterende
retningslinjer innenfor krav til kvalitet.

Av: Stein Rørvig
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Fredag, 23.00: Stille før stormen. 
Ein kan framleis høyre måkeskrik 
og bølgjer slå mot svaberga i Festvåg,
like utanfor klatrebygda Henningsvær
i Lofoten. Men sakte, nesten som ein
radio som vert skrudd høgare, kjem
lyden av stemmer og latter rullande
nedover fjellsida. Det er som det
nedlagde fiskeværet kviknar til når
stemmene får andlet inne på bryggja.
Der står førti sveitte jenter i kvasiuni-
former og med raude roser i kinna.
Frykteleg pratesjuke.

Meir mangfaldig
– NvKB er eit formalisert nettverk 
for kvinnelig befal og elevar ved
Forsvarets befalsskular, som skal
stimulere jenter i For-
svaret til å velje
karriere. Målet er 
ein meir mangfaldig
organisasjon, fortel
kapteinløytnant Elin 
I. Ekrol frå Sjøforsvarsstaben. Saman
med fenrik Céline H. Wergeland har 

ho vore pådrivar til samlinga i Fest-
våg.  – Jentene storkosar seg. Det 
er vi overtydde om, seier dei to.

Rundt bordet utanfor den raud-
måla rorbua har pulsen roa seg hjå
turgåarane. Iskald pils og sure lår-
musklar gjer kvelden uforgløyme-
leg. 

– Med ein gong veit du, då trudde
eg dette var ein slags syklubb. Aldri 
i livet om eg skulle «rotte» meg
saman med andre jenter, seier
Ingeborg Lødøen. Kapteinen frå
Fjordane Regiment på Voss har som
mange andre kvinner i Forsvaret fått
eit anna syn på si eiga rolle etter fleire
år i uniform. – Eg treng ikkje lenger
vere lik gutane, men akseptert på line

med dei. Det er ein
viktig skilnad, under-
strekar ho. Nettverket
brukar Ingeborg først
og fremst for å ha det
sosialt med andre

kvinner som er i lik situasjon som 
ho sjølv. – Til dømes jobb er noko 
eg ikkje kan diskutere med sivile
venninner. Dei har rett og slett ikkje
bakgrunn til å forstå dei problema eg
kjem opp i. Det gjer andre kvinnelige
befal, påpeikar ho.

Vel tradisjonelt
Laurdag, 09.00: Tolv havkajakkar
ligg klare utanfor rorbua, då jentene, 
stive og støle, ser ein ny dag i møte.
Instruktør Jonathan Bendiksen spør
utolmodig om når jentene er ferdige
med frukosten ute på plattingen. Han
får fint vente.

Vel ein time seinare er gruppa på
sjøen. Fregattar og MTBar er bytta ut
med skjøre kajakkar. Kommandoen
ligg hjå Jonathan. Uvante rammer 
for leiarsvante jenter. Det går likevel

ikkje lenge før bekymra andlet er
erstatta av iver, latter og pågangs-
mot. Kommandør Elisabeth Natvig
og orlogskaptein Kristin Andersen
padlar for livet for å halde tempoet
til dei yngre jentene. Det klarar dei 
så absolutt.

– Det var fleire «utbrytarar» for 
20 år sidan. Eg trur mange kvinner i
dag vel meir tradisjonelt enn tidleg-
are. Det er i grunnen så enkelt at då
passar ikkje Forsvaret som arbeids-
plass, seier Elisabeth, som er eit
førebilete for mange unge, karriere-
sugne kvinner i Forsvaret. – Sam-
stundes er det viktig å fokusere på
at kvinner ikkje treng å vere på lik
line med menn for å fungere som
befal. Men det er ein føresetnad at
ein er fleksible og at ein har evna til
å innrette seg. Gjer ein ikkje det,
har ein ingen sjanse til å klatre
Forsvarets karrierestige. Til det er
den for komplisert, trur Kristin, og
skyv samstundes frå med kraftige
padletak. På veg mot velfortent
lunsjpause.

Det viktige
pusteromet

Nettverk for Kvinnelig Befal (NvKB) inviterte 40 jenter frå alle forsvarsgreiner 
til ei helg med opplevingar i Lofoten. Det vart ei herleg blanding av
kvinnepolitikk, actionsport, raudvin og latter.

«Forsvaret treng
fleire kjensler»

Løytnant Christine Meyer
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Nytt inntrykk
Laurdag, 20.00: Vel heime i Festvåg,
ventar dusjkø på dei 40 jentene. Eit
like stort tal potetgullposar og kald
drikke gjer ventetida kortare. Kvelden
skal tilbringast på Klatrekafeen i
Henningsvær. På menyen står den
lokale spesialiteten bacalao.

– Dette har vore ei kjempeartig
helg, fortel befalselev Lene Renate
Vonheim. Saman med Marion Buunk
fekk ho høvet til ei frihelg frå Befals-
skulen for Marinen i Horten, og
takka kontant ja. – Forsvarskvinner
er absolutt annleis enn kva vi til no
har fått inntrykk av, ler dei to jentene.
Aspirantperioden i Horten har vore
prega av mas og kjas. – Sjå berre
rundt deg no, så ser du at desse
jentene er nett slik som andre jenter. 

Høg puls
Søndag, 10.00: Ryggsekkane står
ferdig pakka i minibussen ute på
parkeringsplassen. Frå buldrande
skyer høljer regnet ned over Lofoten.
Jentegjengen er klare for siste etappe
denne helga: Fjellklatring.

– Ja, eg skal innrømme at pulsen 
er høg, seier Elisabeth Natvig. På
toppen er det berre få jenter igjen.
Dei fleste har allereie rapellert seg
ned den stupbratte sida, få meter frå
Vestfjordens friske sjøsprøyt. – Ja,
det er vel berre å kaste seg ut i det,
ler ho, og med full konsentrasjon går
alt etter boka. Andre igjen er sugne
på meir. Kapteinløytnant Gerd Anne
Tetlie har gått vegen rundt for å få
prøve ein gong til. Det er tydeleg at
dette har ho gjort før.

Nede på bakken ventar ei reiseklar
gjeng. Om få timar skal dei alle på 
fly attende til sine respektive teneste-
stadar. – Ei herleg helg, opp-
summerer jentene, som voner dei
ikkje har gitt uttrykk av at dei har 
ei hard tid som kvinner i Forsvaret. 
– Eigentleg den ultimate arbeidsplass.
Og når det gjeld forholdet til
mennene, er det langt mellom dei
som er negative til kvinner i Forsvar-
et. Men det er sjølvsagt godt med eit
pusterom. Eit viktig pusterom, seier
jentene.  

Av Erik Madssen

Sosialt samvær,
klatring, padling
og mye frisk luft
sto på pro-
grammet.
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Endeløse marker glir forbi. En
sjelden gang brytes monotonien av 
et gårdsbruk, enda sjeldnere av en
traktor. Noe er i drift. Det meste
forfaller. Latvia har fremdeles ikke
avklart alle eierforhold etter Sovjet-
unionens fall. I dag har landet cirka
700.000 kuer – i hine røde dage var
tallet oppe på gode tre millioner. 
Vi er sent ute, og kjører diplomatbil.
Farten får jeg ikke lov til å skrive
om.

De tre unge demokratiene Latvia,
Estland og Litauen har både vært
gjennom og står foran store utfor-
dringer. Blant annet er det fremdeles
stort rom for forbedring når det
gjelder forståelse og samarbeid
mellom Baltikum og den vestlige

verden. Orlogskaptein Lars Olof
Ekra er en av nøkkelpersonene 
i Sjøforsvarets engasjement.

– En viktig utfordring er 
å redusere minefaren i den baltiske
delen av Østersjøen, men det er kun
et ledd i en større plan om å skape
stabilitet og
trygghet i regi-
onen. Arbeidet
baseres på hjelp
til selvhjelp, noe
som gjenspeiles 
i etableringen av
dette senteret i
Latvia. På fagspråket lyder senteret
navnet BSDTC, forteller Ekra.

Problemer og løsninger
Andre verdenskrig har satt sine spor 
i Baltikum, som overalt ellers. Om-
trent 50.000 miner har blitt fjernet
siden krigen, men kanskje så mye
som 30.000 ligger igjen. Alderen
reduserer heller ikke dødeligheten.
Hver uke dukker det opp rapporter
om fiskere som får miner i garnet.

Heldigvis har få mennesker mistet
livet. Den industrielle og økono-
miske veksten er det egentlig
offeret.

Siden 1997 har tolv nasjoner
samarbeidet om å bli kvitt minene.
De to grunnpilarene er utdanning av

dykkere på Sjøfor-
svarets dykker- og
froskemannsskole
på Haakonsvern
og årlig mineryd-
ding i Østersjøen.
Nå når balterne
selv skal utdanne

minedykkerne spiller Norge en
spesiell rolle. 

– Målet har hele tiden vært å
gjøre de baltiske landene selvhjulpne
til å ordne opp i mineproblemet.
Lang erfaring ga Norge rollen som
ledende nasjon og koordinator av de
tolv nasjonenes bidrag. Infrastruk-
tur, sikkerhetsforskrifter og grunn-
laget for bygningsplanene kommer
også fra oss, forteller orlogskaptein
Ekra.

Stedet er byen Liepaja i Latvia, september
2001. Baltic States Diving Training Centre
skal åpnes. Senteret er resultatet av tolv
nasjoners innsats, og Norge koordinerer det
hele, representert av Sjøforsvaret.

En av elevene
ved BSDTC gjør

seg klar til å
demonstrere den
innendørs tren-
ingstanken for
de fremmøtte.

Hjelp til baltisk selv
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«Målet har hele tiden vært 
å gjøre de baltiske landene
selvhjulpne til å ordne opp 

i mineproblemet.»
Orlogskaptein Lars Olof Ekra
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Bidraget
Sikkerheten er i høysetet ved det
nye dykkersenteret. På grunn av
dette er Norges bidrag en trykk-
tank. Denne brukes i behandlingen
av eventuelle dykkerskader, og opp-
læring i dykking ned til 60 meter
under kontrollerte forhold. I tillegg
gis det store verdier i form av
tjenester og materiell. I sommer ble
seks MTB`er gitt til de baltiske
landene.

Baltikum fremhevet de støttende
nasjoners vilje for å trygge de balt-
iske nasjoners fremtid under åpnin-
gen av senteret. Norge, representert
ved Generalinspektøren for Sjøfor-
svaret, ble spesielt fremhevet for sin
innsats.

– De baltiske land startet på
nærmest bar bakke da Sjøforsvaret
ble engasjert i prosjektet, som er et
skoleeksempel på gjennomføring av
internasjonalt samarbeid. Oppstart
av skolen markerer et høydepunkt. 
I 2004 trekker de fleste støttenasjo-
nene ut sin mest aktive bistand. Da

overlates driften til de baltiske 
land, som vil rullere den mellom 
seg hvert år. 

Fremtiden
Når man så passerer nedlagte
gårdsbruk, brakke jorder og rustne
traktorer på veien tilbake, tenker
man at alt dette kanskje vil forbed-
res etter hvert. Man vet at personell
fra Dykker- og froskemannsskolen
nå utdanner fremtidige instruktører
på BSDTC. Disse vil om ikke lenge
være profesjonelle minedykkere, og
utdanne flere etter seg.

Det fortoner seg ikke lenger så
mystisk at dette med gårdsdrift
faktisk skulle henge sammen med
havet. Kanskje vil til og med kuene
komme tilbake en dag. Det tok de
lokale arbeidere imponerende kort
tid å bygge senteret – to måneder 
og en uke. Hvor lang tid det vil ta 
å rense Østersjøen for miner vites
ikke.

Av Sigmund W. Vang, FO/Info
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Bare Kystvaktens leide fartøyer, som KV
«Ålesund», vil bli berørt av momsreformen.

Moms på leide
KV-fartøyer
Med innføringen av merverdiavgift på
tjenester fra 1. juli i år, oppstod det
usikkerhet rundt avgiftsplikt ved leie 
av kystvaktfartøyer. 

Kystvaktinspektøren (KVINSP) tok kontakt med
Skattedirektoratet for å avklare saken. Kystvakt-
en leier 19 sivile fartøyer til utførelse av kyst-
vakttjeneste. Dette utgjør en kostnad på ca 140
millioner momsfrie kroner for inneværende år.
Moms på leie av disse fartøyene vil medføre en
ekstra kostnad på ca 20 millioner bare i år. 

Sentral behandling
Opprinnelig er dette en sak som vurderes av det
enkelte fylkesskattekontor. Med bakgrunn i at
fartøyene er leid inn fra redere langs kysten, og
således hører inn under forskjellige skattesogn,
henvendte KVINSP seg til Skattedirektoratet for
å få en overordnet prinsipiell avklaring i saken.
Dette for å hindre forskjellig behandling av red-
erne og unngå videre runder i behandlingsor-
ganene.

I midten av september kom svaret – Kystvakt-
en må betale moms på leie av disse fartøyene.

Færre fartøyer?
Momspålegget vil føre til en kostnadsøkning på
om lag 34 millioner kroner i 2002. Et slikt tall
tilsvarer kostnaden for driften av to leide havgå-
ende fartøyer for ett år. Dersom Kystvakten ikke
blir tilført ekstra midler for å dekke merverdi-
kostnaden, kan konsekvensen bli at antallet leide
fartøyer må reduseres.

Av Øyvind S. Johansen

Generalinspektøren for Sjøforsvaret
var Norges representant i Latvia.

Bak fra venstre: Instruktørene Kjell
Inge Tangedal og Conrad Rye-
Holmbo, begge fra Dykker- og
froskemannsskolen på Haakonsvern.
Foran: Dainius Jurevicius, Grigorijs
Afanaijevs og Ruslan Stupa, elever
ved BSDTC. I bakgrunnen:
trykkammeret ”Dovregubben”.

hjelp
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FOTO: Sjøforsvaret

KNM «Narvik» la 1. august ut fra
Haakonsvern for å ta fatt på fire
måneder i Atlanterhavsstyrken. De
første månedene har fregatten vært
innom flere havner i Europa, før
reisen nå går til Middelhavet. Her
runder også fartøyet 35 år, med
planlagt feiring i Tunisia. På tross 
av at fregatten er det eldste fartøyet 

i gruppen, ser ikke skipssjefen,
orlogskaptein Hans Petter Midttun,
på dette som noe problem.

– Vi er stolte over denne fregat-
ten, og vil profilere oss som et
dugende fartøy, sier han.

Kongelig besøk
I slutten av august deltok fartøyet 
i International Festival of the Seas
(IFOS) i Portsmouth sammen med
resten av styrken. Festivalen samlet
mer enn 800 fartøy av ulikt slag,
sivile som militære. Sammen med
«Statsraad Lemkuhl», «Christian
Radich» og «Sørlandet», sto

«Narvik» for det norske bidraget. 
I løpet av de fire dagene IFOS 
varte, besøkte mer enn 200 000
mennesker festivalområdet. Av de
mer celebre besøkende var Prinsesse
Anne, festivalens høye beskytter,
som inspiserte den norske fregatten
på arrangementets nest siste dag.

Endringer i programmet
STANAVFORLANT har nå gjort
endringer i sitt program. Styrken
skal sannsynligvis seile sydover 
for å avløse Middelhavsstyrken
(STANAVFORMED), blant annet
bestående av britiske og

KNM «Narvik» i tjeneste for NATO
KNM «Narvik» deltar for tiden i NATOs stå-
ende atlanterhavsstyrke STANAVFORLANT.
Og dette er ikke noen debutant – fregatten
var med da styrken seilte for første gang i
1968!

Oppholdet i Little Creek har 
så langt vært preget av noe
vedlikehold, samt oppøving av
amerikanske mannskap. Det
viser seg at US Navy ikke vil
mønstre like mange beset-
ningsmedlemmer som man
trodde før avreise. Dette
fører til at hele den norske
besetningen må bli i USA
under oppholdet, med

unntak av tre vernepliktige som dim-
miterer i januar.

I tillegg til den operative delen av
oppholdet, er det også mange repre-
sentasjonsoppgaver som må utføres.
Blant annet har fartøyet vært i
Washington DC, der offisielle besøk
om bord ble gjennomført over tre
dager.

– Oppmerksomheten rundt
«Skjold» er stabilt høy og om mulig

stigende, rapporterer Andersen.
Planene for å flytte Skjold til vest-

kysten neste år er fortsatt aktuelle, 
og vil trolig finne sted i mai neste år.
Denne distansen er enda lengre enn
overfarten fra Bergen og utfordringe-
ne er vel så store. Dersom dette skjer,
regner skipssjef Andersen med at
hjemreisen vil være på nesten 10 000
nautiske mil!

Av Øyvind S. Johansen

KNM «Skjold» har nå ankommet USAs østkyst etter en tre uker lang ferd over Atlanteren.
Reisen tok noe lenger tid enn planlagt grunnet dårlige værforhold, men skipssjef Rune
Andersen gjorde det klart allerede før avreise at sikkerheten stod i høysetet, og han ville
derfor ikke ta noen unødvendige sjanser.

KKNNMM  ««SSkkjjoolldd»»  ii  UUSSAA

Faksimile fra VG 31.10.01.
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Sjøforsvaret
får seilende
hospitalskip
Hurtigruteskipet «M/S Finnmarken» blir Sjøforsvarets første seilende hospitalskip.
Fartøyet er under bygging i Ulsteinvik, og vil være ferdig 1. april 2002.

En stolt sjef for
Sjøforsvarets
forsyningskom-
mando, kontre-
admiral Jan G.
Jæger, foran
hurtigruteskipet
«M/S Finn-
marken».
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KNM «Narvik»
fyller Norges
rolle i NATOs
stående atlanter-
havsstyrke.
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amerikanske enheter, som har vært
stasjonert i det østlige Middelhav.
Dette vil trolig finne sted i desember
måned. Fregattens deltakelse i
styrken er også forlenget til over
nyttår. 

Men motivasjonen er det ingen-
ting å si på, ifølge skipssjefen.

– Folk står på og leverer en for-
midabel innsats. Besetningen er blitt
enda mer fokusert og profesjonell
etter 11. september, understreker
han.

Av Øyvind S. Johansen

Sjøsettingen av «M/S Finnmarken»
vil markere et generasjonsskifte for
Sjøforsvaret. Frem til nå har tidligere
hospitalskip kun vært operative ved
kai eller for anker. «M/S Petter
Wessel», som nå fyller denne rollen
for Sjøforsvaret, er nå begynt å dra
på årene, er kostbart å rekvirere, og
har derfor ikke deltatt på øvelser. 

Skreddersydd
For å gjøre fartøyet operativt som
hospitalskip har Sjøforsvaret lagt 
en del premisser i forhold til den
tekniske utformingen. «M/S Finn-
marken» er selvforsynt med

elektrisitet og vann, samtidig som all
behandling av avfall skjer om bord.
Dette gjør at skipet vil kunne være til
sjøs over lengre tid, uten å motta
forsyninger fra land. Skipets totale
kostnadsramme vil komme på nær-
mere 800 millioner kroner, hvorav
Sjøforsvarets andel utgjør 1,8
millioner.

– Det nye fartøyet er skreddersydd
for våre behov og ønsker, og jeg ser
frem til at fartøyet blir ferdigstilt og
utrustet, uttaler sjef for Sjøforsvarets
forsyningskommando (SFK), kontre-
admiral Jan G. Jæger til Forsvars-
nett.

Flytende feltsykehus
I løpet av 24 timer skal hurtigrute-
skipet kunne gjøres om til et flytende
feltsykehus. Aktre del av bildekket
vil da kunne tas i bruk som sykehus,
og et personell på 70 leger og syke-
pleiere vil være i arbeid. Hospital-
skipet vil ha en kapasitet på opptil
200 senger for lettere sårede pasi-
enter.

– Jeg håper likevel ikke at «Finn-
marken» noen gang vil bli brukt som
hospitalskip, påpeker Jæger.

Av redaksjonen



Norges andel av innkjøpet berammer
seg til 14 eksemplarer av typen NH-
90, som skal fungere som enhetsheli-
kopter for det norske forsvaret. Seks
av disse vil operere på de nye fregat-
tene, mens de resterende åtte vil
benyttes av Kystvakten. Den første
leveringen vil finne sted i 2005,
samme år som den første Nansen-

klassefregatten vil bli sjøsatt. Norge
har også en opsjon på ytterligere ti
helikoptre som eventuelt vil bli
benyttet til redningstjeneste. 

Størrelsen avgjorde
Danskene har valgt å satse på typen
EH-101, fremfor å kjøpe sammen
med Norge, Sverige og Finland.
Størrelsen på helikopteret har her
vært avgjørende for splittelsen
mellom de nordiske landene. Ett av
Norges viktigste kriterier for sitt valg
har vært muligheten for å kunne
lande på små skipsdekk, og på denne

måten integrere innkjøpene til bruk
på nye fregatter. Danskene, derimot,
har ønsket et helikopter med stå-
høyde i kabinen. For Norges del kan
det bli aktuelt med en utvidet utgave
av NH-90 dersom opsjonen for
redningstjenestehelikopter iverk-
settes.

Av Øyvind S. Johansen
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Kundepost C
Returadresse

Sjøforsvarsstaben
Oslo mil/Huseby

0016 Oslo

Norge kjøper NH-90

– men danskene
vil ikke være med

Planene for et felles nordisk helikopterkjøp falt
i grus da danskene valgte å gå sin egen vei.
Norge, Sverige og Finland går sammen om
det europeiske alternativet NH-90.

Sjøforsvaret
kjøper 14 NH-
90 helikoptre.
Det første
leveres i 2005.

Gradsvedheng
til besvær
I forbindelse med skriftlige frem-
stillinger har bruken av gradsved-
heng vist seg forvirrende, da ulike
betegnelser for offiserer eksister-
er. Dette gjelder spesielt for å
vise om en offiser er, for eksem-
pel, i tjeneste, pensjonert eller
reserve.

De gjeldende reglene er som
følger:
• Embetsmenn har, i følge

Grunnloven, rett til å bruke
graden sin uten tillegg.
Det behøves ikke angis om
vedkommende er i tjeneste eller
ikke, altså bruk av (R) eller (P).

• Tilsatte offiserer skal benytte
grad og (P) – for pensjonert –
deretter navnet.

• Stadig tjenestegjørende befal
skal bruke grad og navn. 

F
ot

o:
 N

H
In

du
st

rie
s


